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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 25,750,078,914           

จงัหวดัเชียงใหม่ 25,750,078,914           

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 164,296,300               

กรมประชาสมัพนัธ์ 7,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 7,000,000                 

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 7,000,000                 

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ครุภณัฑ์ 7,000,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศ

ไทย ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ เอฟ.เอม็. ระบบ 1 7,000,000                    

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 1,478,800                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 252,000                   

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 252,000                   

การบริหารทรพัยากรบคุคลใหส้ามารถขบัเคลือ่นองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 252,000                   

งบด าเนินงาน 252,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 252,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 6 252,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,226,800                 

แผนและยทุธศาสตรเ์พือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ 1,226,800                 

การบริหารจดัการเพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศสู่การปฏบิตัใินระดบัพื้นที่ 1,226,800                 

งบด าเนินงาน 1,226,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,041,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 770,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรกัษาความปลอดภยั คน 0 470,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรกัษาความสะอาด คน 0 119,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนต์ คน 0 126,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการดูแลสวน คน 0 42,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 19,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 22,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 9,000                         

ค่าสาธารณูปโภค 184,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 11,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 7,900                         

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 15,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 149,500                      

ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 9,678,100                 

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 9,122,600                 

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสมัพนัธภ์าคเหนือ 9,122,600                 

ส่งเสริมธุรกจิสรา้งสรรคภ์าคเหนือตอนบน 9,122,600                 

งบอดุหนุน 9,122,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,122,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส่งเสริมธุรกจิสรา้งสรรคภ์าคเหนือตอนบน 0 9,122,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 555,500                   

ตน้แบบแหลง่เรียนรูรู้ปแบบใหมใ่นดา้นต่าง ๆ 555,500                   

การจดัการเรียนรูด้า้นการออกแบบและความคดิสรา้งสรรค์ 555,500                   

งบอดุหนุน 555,500                   

ค่าใชส้อย 555,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าศูนยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ แห่ง 0 555,500                      

ส านกังานพฒันาพงิคนคร (องคก์ารมหาชน) 145,934,600              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 38,078,800                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 38,078,800                

ค่าใชจ่้ายบคุลากรเพือ่สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 38,078,800                

งบอดุหนุน 38,078,800                

เงนิเดอืน 38,078,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากร 0 38,078,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 107,855,800              

พื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพของจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละพื้นทีเ่ชื่อมโยงไดร้บัการพฒันาเป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วทีส่  าคญัของประเทศและภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก 107,855,800              

การพฒันาสนิคา้และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วของเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารี 86,831,100                

งบอดุหนุน 86,831,100                

ค่าใชส้อย 73,876,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน รายการ 0 73,876,100                   

ค่าสาธารณูปโภค 12,955,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 12,955,000                   

บริหารจดัการส านกังาน 21,024,700                

งบอดุหนุน 21,024,700                

ค่าใชส้อย 20,488,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน รายการ 0 20,488,700                   

ค่าสาธารณูปโภค 536,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 536,000                      

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 307,420,900               

กองทพัอากาศ 217,499,900              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 206,475,000              
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การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 206,475,000              

การบริหารและควบคุมบงัคบับญัชา 156,975,000              

งบลงทนุ 156,975,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 156,975,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 156,975,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และก่อสรา้งอืน่ๆ ท ัว่ไป วงเงนิ

เกนิ 10 ลา้น โครงการ 0 156,975,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งศูนยเ์สริมสรา้งและพฒันาขดี

ความสามารถของ ทอ. โครงการ 0 156,975,000                 

การเตรียมและใชก้ าลงั 49,500,000                

งบลงทนุ 49,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,500,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 49,500,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: สรา้งอาคารส านกังานชมุสายโทรศพัท ์ผสอ.กทน. ที่ 

บน.41 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ งาน 0 6,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 1008 อาคารแผนกช่างอากาศ

 (ส านกังานกองเทคนิค) ที่ บน.41 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ งาน 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 39,600,000                   

รายการระดบัที2่: สรา้งเรือนแถวพกัอาศยัมาตรฐาน จ านวน 2 หลงั ที่ 

บน.41 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ งาน 0 29,000,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและต่อเติมพื้นที่รอบโรงซอ่ม บ. ฝูง.411 ที่ 

บน.41 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ งาน 0 10,600,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 11,024,900                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุภ์าคเหนือ 11,024,900                

การปรบัปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ทอ่งเทีย่ว 11,024,900                

งบรายจ่ายอื่น 11,024,900                

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมสิริิ    ต าบล

บา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ งาน 0 11,024,900                   

กองบญัชาการกองทพัไทย 89,921,000                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 89,921,000                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 89,921,000                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 22,096,600                

งบลงทนุ 22,096,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,096,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 22,096,600                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว 

จงัหวดัเชยีงใหม่ กม. 13.45 9,096,100                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลเมอืง

นะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ กม. 3.1 1,241,300                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลยางคราม อ าเภอดอย

หลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ กม. 2.85 2,170,300                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลยางคราม อ าเภอดอย

หลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ กม. 4.5 4,032,800                    
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รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลยางคราม อ าเภอดอย

หลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ กม. 3.25 2,347,100                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลสนัติสุข อ าเภอดอยหลอ่

 จงัหวดัเชยีงใหม่ กม. 1.6 1,002,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลสนัติสุข อ าเภอดอยหลอ่

 จงัหวดัเชยีงใหม่ กม. 1.7 1,065,600                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลขว่ง

เปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ กม. 2.325 1,140,500                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 67,824,400                

งบลงทนุ 67,824,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 67,824,400                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,272,500                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งถงัเกบ็น า้ ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 299,700                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 295,400                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 66,106,100                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งท านบ ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 1,501,300                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งท านบ ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 1,473,800                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งท านบ ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 1,471,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุเจาะบ่อน า้บาดาล ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 15 3,413,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุเจาะบ่อน า้ตื้น ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 37 1,025,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว แห่ง 1 3,152,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเขือ่นผาก อ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 9,739,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 8,588,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั แห่ง 1 6,468,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั แห่ง 1 4,086,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 5,866,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 6,315,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 3,289,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 4,188,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,582,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,814,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดั แห่ง 1 2,128,800                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 445,800                      

รายการระดบัที1่: งานซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาบ่อ (พฒันาบ่อ) ต าบลดอย

หลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 51 445,800                      

กระทรวงกำรคลงั 10,914,000                
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กรมบญัชกีลาง 2,126,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 2,126,000                 

การบริหารและก ากบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั 2,126,000                 

การปรบัภาวะการคลงัใหเ้ขา้สู่สมดุล 2,126,000                 

งบลงทนุ 2,126,000                 

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 ์ 

ส านกังานคลงัจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 838,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 838,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและปรบัปรุงส านกังานคลงั ค่าซอ่มกระเบื้อง

มงุหลงัคา  ส านกังานคลงัเขต 5 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 838,000                      

กรมศุลกากร 8,788,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 8,788,000                 

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 8,788,000                 

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 8,788,000                 

งบลงทนุ 8,788,000                 

ครุภณัฑ์ 4,714,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ   ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่อง X-Ray กระเป๋าสมัภาระติดตวัผูโ้ดยสาร พรอ้ม

อปุกรณ์   ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 3,900,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,074,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,960,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังานศุลกากรภาคที่ 3 ต าบล

สุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ต่อเติมอาคารส านกังานด่านศุลกากรเชยีงดาว   ต าบล

เชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,977,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,114,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารพกัอาศยัขา้ราชการด่านศุลกากรท่าอากาศ

ยานเชยีงใหม่ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,114,000                    

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 44,206,500                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 2,997,800                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 2,752,200                 

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว เพือ่สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 2,752,200                 

เพิม่ศกัยภาพ และพฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 2,752,200                 

งบรายจ่ายอื่น 2,752,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการยกระดบัมาตรฐานฝีมอื

แรงงานอตุสาหกรรมท่องเที่ยว เพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนและ

การตอ้นรบันกัท่องเที่ยวคุณภาพของเขตพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรม รายการ 0 750,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการ CBT Lanna Pass เพือ่

ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรการท่องเที่ยวโดยชมุชน ของเขตพฒันาการ

ท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนา จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 2,002,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 245,600                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 245,600                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 245,600                   

งบด าเนินงาน 236,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 236,100                      

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

แบบดบัเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี)ี ส านกังาน

การท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 236,100                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

สถาบนัการพลศึกษา 41,208,700                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 12,647,000                

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 12,647,000                

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 12,647,000                

งบลงทนุ 12,647,000                

ครุภณัฑ์ 11,580,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 11,580,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือทอ้ง แบบ

กระบอกลม  ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือขารวม แบบ

กระบอกลม  ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลงัความเร็วกลา้มเน้ือขารวม 

แบบกระบอกลม ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลศรีภูม ิ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลยหุวา่ 

อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการเตน้หวัใจประเภททมีแบบไรส้ายทางไกล

ตามเวลาจริง ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 750,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,067,000                    

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,067,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามเซปกัตะกรอ้ วทิยาเขตเชยีงใหม่ ต าบลศรี

ภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,067,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 28,561,700                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 28,561,700                

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 19,044,200                

งบลงทนุ 19,044,200                

ครุภณัฑ์ 5,994,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 71,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 27,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 170,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,691,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 120,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: เสากระโดดค า้ ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เสา 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เบาะกระโดดค า้ ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: คนัธนูแขง่ขนั ประเภทคนัธนูโคง้กลบั ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: คนัธนูแขง่ขนั ประเภทคนัธนูทดก าลงั ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: แผ่นรองรบัลูกธนูพรอ้มขาต ัง้เป้า ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 5 25,000                        

รายการระดบัที1่: เวทมีวย ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 630,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเรือพาย ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: สนามเซปกัตะกรอ้พื้นยางสงัเคราะห ์(แขง่ขนั) ต าบลศรีภูมิ

  อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ สนาม 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเทเบลิเทนนิส ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: สนามแบดมนิตนัพื้นยางสงัเคราะห ์( แขง่ขนั ) ต าบลศรี

ภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ สนาม 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,050,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารมารต์ิน วทิยาเขตเชยีงใหม่ ต าบลศรีภูม ิ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารวทิยบริการ วทิยาเขตเชยีงใหม่ ต าบลศรี

ภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,750,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามกฬีาอเนกประสงค ์วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 4,750,000                    

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 618,500                   

งบลงทนุ 618,500                   

ครุภณัฑ์ 618,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 92,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 17,500                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 1,177,700                 

งบลงทนุ 1,177,700                 

ครุภณัฑ์ 1,177,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 170,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 705,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 179,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 17,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลศรีภูม ิ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 17,500                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลศรีภูม ิ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ กลอ้ง 3 105,000                      

จดัการเรียนการสอนข ัน้พื้นฐานดา้นการกฬีา 7,721,300                 

งบลงทนุ 7,721,300                 

ครุภณัฑ์ 2,721,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 251,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 10 หวักอ๊ก ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง

 จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 100,000                      

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

ยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ กลอ้ง 1 19,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,156,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาจกัรยาน ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรยานประเภทเสอืภูเขา ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 88,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรยานประเภทถนน (แขง่ขนั) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่า

ตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเทควนัโด ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 100,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเรือพาย ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาแฮนดบ์อล ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 1,052,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัและอตัราชพีจรขณะพกัแบบอตัโนมตัิ 

ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 6,000                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลยหุวา่ อ าเภอ

สนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 45,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลยหุวา่ 

อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ กลอ้ง 3 105,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปา โรงเรียนกฬีาจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนกฬีาจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบล

ยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 2,000,000                    

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 6,270,900                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 4,014,600                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,734,800                 

โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปแกไ้ขปญัหาและสรา้งความเขม้แขง็ดา้น

สงัคม 1,734,800                 

ศึกษาวจิยัเพือ่น าไปสู่การพฒันาชมุชนและสงัคม 1,734,800                 

งบรายจ่ายอื่น 1,734,800                 

รายการระดบัที1่: โครงการการพฒันาระบบการจดัสวสัดกิารสงัคมที่

เหมาะสมส าหรบัผูสู้งอายใุนระดบัพื้นที่ 0 1,253,300                    
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รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบคุม้ครองช่วยเหลอืเด็กและเยาวชน

ชาติพนัธุบ์นพื้นที่สูงที่ตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษย์ 0 481,500                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

งบด าเนินงาน 863,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 863,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการส่งเสริมการจา้งงาน 0 863,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 750,000                   

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 750,000                   

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 750,000                   

งบลงทนุ 750,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 750,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 750,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมภายในอาคารส านกังาน   ส านกังาน

ส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10  ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั แห่ง 1 750,000                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 529,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 529,000                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 34,500                     

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 34,500                     

งบลงทนุ 34,500                     

ครุภณัฑ์ 34,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่สนัมหาพน  ต าบล

สนัมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

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

คุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เครื่อง 1 26,000                        

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 120,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 120,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุท ัว่ไป พพิธิภณัฑเ์รียนรูร้าษฎรบน

พื้นที่สูง จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั หลงั 1 120,000                      

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 142,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 142,000                   

งบลงทนุ 142,000                   

ครุภณัฑ์ 142,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองเขือ่นภูมพิล จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลท่าเดื่อ 

อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 120,000                      
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  นิคมสรา้งตนเองเขือ่นภูมพิล

 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 22,000                        

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรในพื้นทีต่ามโครงการพระราชประสงค ์โครงการ

พระราชด าริ โครงการหลวง และพระด าริ 232,500                   

การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ 232,500                   

งบลงทนุ 232,500                   

ครุภณัฑ์ 232,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 73,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยป์ระสานงานโครงการ

หมู่บา้นสหกรณ์สนัก าแพง ตามพระราชด าริ จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลบา้น

สหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั ศูนยป์ระสานงานโครงการหมู่บา้น

สหกรณ์สนัก าแพง ตามพระราชด าริ จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลบา้นสหกรณ์ 

อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 2 15,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ศูนยป์ระสานงานโครงการ

หมู่บา้นสหกรณ์สนัก าแพง ตามพระราชด าริ จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลบา้น

สหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 10 กโิลวตัต ์ศูนยป์ระสานงาน

โครงการหมู่บา้นสหกรณ์สนัก าแพง ตามพระราชด าริ จงัหวดัเชยีงใหม่  

ต าบลบา้นสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 150,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 123,900                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 123,900                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 123,900                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 123,900                   

งบลงทนุ 123,900                   

ครุภณัฑ์ 123,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 91,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บทียูี สถานสงเคราะหเ์ด็กบา้น

เวยีงพงิค ์ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 91,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้น

เชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานสงเคราะหเ์ด็กบา้นเวยีง

พงิค ์ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ  1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว บา้นพกัเด็กและครอบครวั

จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,100                        

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 1,137,400                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,137,400                 

โครงการพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพทิกัษส์ทิธคินพกิาร 1,137,400                 
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ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนพกิาร 1,137,400                 

งบลงทนุ 1,137,400                 

ครุภณัฑ์ 237,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 196,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ

อาชพีคนพกิารหยาดฝนจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง เครื่อง 5 162,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ

อาชพีคนพกิารหยาดฝนจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิาร

หยาดฝนจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั  ศูนย์

พฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารหยาดฝนจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลสนั

มหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารหยาดฝน

จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ เตา 1 10,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 13,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ี ขนาด 5 แรงมา้  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคน

พกิารหยาดฝนจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดั เครื่อง 1 13,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบา้นพกัเจา้หนา้ที่ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ

อาชพีคนพกิารหยาดฝนจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มบา้นพกั ระดบั 7-8 ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพี

คนพกิารหยาดฝนจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

กรมกจิการผูสู้งอายุ 466,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 466,000                   

โครงการการส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดร้บัการคุม้ครองและส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 466,000                   

การสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ 466,000                   

งบลงทนุ 466,000                   

ครุภณัฑ์ 466,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 234,500                      

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

แผ่นต่อนาท ีศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นธรรมปกรณ์ 

(เชยีงใหม)่  ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็ของแบบมฝีาปิด 2 ชัน้ 6 แถว ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นธรรมปกรณ์ (เชยีงใหม)่  ต าบลพระสงิห ์อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุสมัมนา (แบบพบั)  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นธรรมปกรณ์ (เชยีงใหม)่  ต าบลพระสงิห ์อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 5 14,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

บา้นธรรมปกรณ์ (เชยีงใหม)่  ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ตวั 30 30,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 111,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน พรอ้มชดุ

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและเครื่องส ารองไฟฟ้า ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นธรรมปกรณ์ (เชยีงใหม)่  ต าบลพระสงิห ์อ าเภอ ชดุ 5 111,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 100,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร แบบมี

ลอ้ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นธรรมปกรณ์ (เชยีงใหม)่ 

 ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นธรรมปกรณ์ (เชยีงใหม)่  ต าบลพระสงิห ์อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นธรรมปกรณ์ (เชยีงใหม)่  ต าบลพระสงิห ์อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 28,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวผ์ลติภณัฑ ์ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายบุา้นธรรมปกรณ์ (เชยีงใหม)่  ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,987,507,300            

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 51,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 51,600                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 51,600                     

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 51,600                     

งบลงทนุ 51,600                     

ครุภณัฑ์ 51,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 51,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 13,000 บทียูี  ต าบลสุเทพ   

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18,000 บทียูี  ต าบลสุเทพ   

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,600                        

กรมชลประทาน 3,036,696,100            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 341,426,500              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 220,567,800              

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 166,787,800              

งบลงทนุ 166,787,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 166,787,800                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 138,638,000                 

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยเมอืงงามตอนบนพรอ้มระบบส่งน า้ จดัหาน า้

สนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหมอกจา๋ม ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย รายการ 0 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้บวกจ ัน่พรอ้มอาคารประกอบ จดัหาน า้

สนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงทุ่งเรา ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้ฝายแม่เตียน 2 (หว้ยจกัไครบน) จดัหาน า้

สนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง รายการ 0 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายแปลงกิ่วลม พรอ้มระบบส่งน า้ จดัหาน า้สนบัสนุน

ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงอ่างขาง ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายบา้นหนองเต่าพรอ้มระบบส่งน า้ จดัหาน า้สนบัสนุน

ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงทุ่งหลวง (ระยะที2่) ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง รายการ 0 4,238,000                    
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รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้ฝายบา้นขอบดง้ ลูก1 จดัหาน า้สนบัสนุนศูนย์

พฒันาโครงการหลวงอ่างขาง ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายบา้นขอบดง้ ลูก2 จดัหาน า้

สนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงอ่างขาง ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายหว้ยพระเจา้นอ้ยและอาคาร

ประกอบ จดัหาน า้สนบัสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ (ระยะ

สุดทา้ย) ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายบา้นหว้ยโจพ้รอ้มระบบส่งน า้และอาคารประกอบ 

จดัหาน า้สนบัสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ระยะที่ 1 

ต าบลแม่นะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายบา้นลูกูดูพรอ้มระบบส่งน า้ (ฝายบา้นลูกูดู ฝายบา้น

ระอานอก พรอ้มระบบส่งน า้) โครงการรกัษน์ า้เพือ่พระแม่ของแผ่นดนิ (ลุม่

น า้แม่หาด)  ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 20,200,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท านบดนิหว้ยสวนดง จดัหาน า้สนบัสนุนโครงการ

เกษตรวชิญา ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายสนักู่และอาคารประกอบ งาน

จดัหาน า้สนบัสนุนพระต าหนกัภูพงิคราชนิเวศนต์ าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายแม่ปาน ระยะที่ 3 ต าบลช่างเคิ่ง 

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายขนุปิง  ระยะที่ 2 ต าบลเมอืงนะ 

อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายขนุปิงลูกที่ 1  ระยะที่ 1 ต าบล

เมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้อ่างฯหว้ยละคร  ระยะที่ 2 ต าบล

เชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้พรอ้มอาคารป้องกนัการกดัเซาะ 

โครงการบา้นเลก็ในป่าใหญ่ดอยด า  ระยะที่ 1 ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีง รายการ 0 9,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 28,149,800                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมแกไ้ขปญัหาน า้กดัเซาะพื้นที่ดา้นเหนือฝายหลวง 

ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้แม่ตื่นฝัง่ขวา กม.0+700 ต าบลสบโขง

 อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมเหมอืงส่งน า้ราษฎรแ์ม่กลางหลวง  อ าเภอ

จอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายแม่หาดพรอ้มอาคารประกอบโครงการบา้น

เลก็ในป่าใหญ่ตามพระราชด าริดอยด า ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบ่อเกบ็น า้ คสล. พรอ้มอาคารประกอบ อ่างเกบ็

น า้หว้ยโจ ้ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายกาวลิะ ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่

อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมประตูน า้เหลก็หลอ่ อ่างเกบ็น า้แม่ลาด ต าบลน า้

แพร่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 337,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้โป่งเหมน็ ต าบลดอยเต่าใต ้

อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบอ่างเกบ็น า้ดอย

ขนุหว้ยไทร ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ พรอ้มอาคารประกอบ อ่างเกบ็น า้

หว้ยขมิ้น ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 1,200,000                    
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ลน้อ่างเกบ็น า้หว้ยบอน ต าบล

เวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้ภายในพระต าหนกัภูพงิค(์โรงสูบ) 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายหว้ยทรายพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลสะลวง 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบฝายหลวง ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม 

จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบฝายแม่นะ 

ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบผนัน า้อ่างเกบ็น า้แม่หาดมาเติมอ่างเกบ็น า้

แม่ตูบ  กม.2+700 ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายหว้ยผา 1 -2  ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม

 จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย อ่างเกบ็น า้หว้ยบอน 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมประตูน า้เหลก็หลอ่ อ่างเกบ็น า้หว้ยฝึก ต าบลออ

นกลาง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เหลก็และประตูน า้เหลก็หลอ่ โครงการ

ฟารม์ตวัอยา่งตามพระราชด าริ บา้นขนุแตะ ต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 55,000                        

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย อ่างเกบ็น า้หว้ยแม่นาเกนิ

 ต าบลออนเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 47,800                        

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมประตูน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยแจ่มเตา๊ะ ต าบลแม่นาจร

 อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่

ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 6,000,000                    

การสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 53,780,000                

งบลงทนุ 53,780,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,780,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 53,780,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริตามขอ้เสนอ

เกษตรกร (ในเขตโครงการพฒันาเบ็ดเสร็จลุม่น า้สาขาแม่น า้ปิงอนั

เน่ืองมาจากพระราด าร)ิ ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่ตน้น า้ล  าธาร ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอ

ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: งานอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอย

สะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: งานขยายพนัธุพ์ชื ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานรวบรวมพนัธุแ์ละศึกษาลกัษณะผกัพื้นเมอืงเศรษฐกจิ

ของภาคเหนือ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาและรวบรวมพนัธุก์ลว้ยไมธ้รรมชาติ ต าบลป่า

เมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการส ารวจ รวบรวมพนัธุแ์ละการปลูกรกัษาพชื

สมนุไพรพื้นบา้นของภาคเหนือ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั รายการ 0 220,000                      
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รายการระดบัที1่: โครงการส ารวจเห็ดป่าในพื้นที่ศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ย

ฮ่องไครฯ้ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการแปลงสาธติเกษตรทฤษฎใีหม่ ต าบลป่าเมีย่ง 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมสรา้งศกัยภาพการผลติผกัปลอดสารพษิ

กระจายสู่ครวัเรือน ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัการและเพิม่ศกัยภาพแปลงไมผ้ลผสมผสาน

เพือ่รวบรวมพนัธุแ์ละขยายสู่เกษตรกร ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ รายการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการขยายและกระจายเชื้อเห็ดตบัเต่าในพื้นที่ลุม่น า้

หว้ยฮ่องไคร ้ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: รูปแบบการปลูกพชืแซมที่เหมาะสมในสวนมะม่วงที่ใหผ้ล

ผลติแลว้ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: งานสาธติการจดัทุ่งหญา้ป่าไมแ้ละสาธติการจดัการพชื

อาหารสตัว ์(ส าหรบัสตัวป่์าในศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไครฯ้) ต าบลป่า

เมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 282,000                      

รายการระดบัที1่: การเพาะเลี้ยงและขยายพนัธส์ตัวป่์า ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอ

ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุง ต่อเติม โรงเลี้ยงหนอนนก ต าบลป่า

เมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่และภูมทิศันบ์ริเวณกรงเลี้ยง งานวจิยัและ

เพาะเลี้ยงสตัวป่์าในพื้นที่ตน้น า้ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: การศึกษาความหลากหลายและถิน่ที่อยู่อาศยัของสตัวป่์า

ในพื้นที่ลุม่น า้หว้ยฮ่องไคร ้ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 580,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการสาธติการจดัการฟารม์ปศุสตัว ์ต าบลป่าเมีย่ง 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: งานสาธติเพาะเลี้ยงและขยายพนัธุไ์ก่ประดู่หางด า ต าบลป่า

เมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 370,000                      

รายการระดบัที1่: งานสาธติเพาะเลี้ยงและขยายพนัธุสุ์กรพื้นเมอืงเชยีงใหม่ 

ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาหญา้เนเปียรป์ากช่อง 1 หมกัเพือ่ลดตน้ทุน

 ค่าอาหารสุกรลูกผสมพื้นเมอืงเชยีงใหม่ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการ ศึกษา สาธติ นาขา้วพื้นบา้นแบบเปียกสลบัแหง้ 

เพือ่ส่งเสริมการประหยดัน า้ชลประทานในพื้นที่ภาคเหนือ ต าบลป่าเมีย่ง 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาปลูกขา้วก า่เพือ่การคดัเมลด็พนัธุ ์ต าบลป่า

เมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพนัธุก์บ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: การศึกษาโรคจากจลุนิทรียแ์ละปรสติที่พบในบ่อเลี้ยงและ

การป้องกนัก าจดั ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ศึกษาความหลากหลายของชนิดและประชากรของสตัว ์

สะเทนิน า้สะเทนิบกในพื้นที่ศูนยฯ์ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ความหลากหลายทางชวีภาพของแมลงกลุม่ที่เป็นตวัชี้วดั

สิง่แวดลอ้มและเป็นประโยชนต่์อการท่องเที่ยวเชงิเกษตรและเชงินิเวศ  

ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาผลผลติน า้ (Water Yield) ของลุม่น า้หว้ย

ฮ่องไคร ้ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 180,000                      
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รายการระดบัที1่: โครงการ ศึกษา สาธติ แปลงอนุรกัษผ์กัพื้นเมอืงพื้นบา้น 

โดยระบบชลประทานแบบประหยดัน า้ ภายใตส้ภาวะอากาศเปลีย่นแปลงของ

โลก ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: การศึกษาน าน า้ทิ้งจากกจิกรรมปศุสตัว ์กลบัมาใชใ้นการ

ปลูกหญา้เนเปียรป์ากช่อง 1 เพือ่เลี้ยงแพะนมในศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ย

ฮ่องไครอ้นัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการวเิคราะหค์วามแตกต่างของวสัดุที่ใชส้รา้งฝายตน้

น า้ล  าธารที่มผีลต่อสิง่แวดลอ้มนิเวศวทิยาตน้น า้  ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอย

สะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาและส่งเสริมอาชพีนอกการเกษตร ต าบลป่า

เมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ศกัยภาพสวนหกศูนยฯ์ ต าบลป่าเมีย่ง 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพชมุชนตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาและส่งเสริมอาชพีการเกษตร ต าบลป่า

เมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: งานซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ภายในศูนยฯ์ ต าบลป่าเมีย่ง 

อ าเภอดอยสะเกด็  จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาระบบนิเวศนล์ุม่น า้ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอ

ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 1,615,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาความหลากหลายชนิดพนัธุไ์ม ้การ

เปลีย่นแปลงของสงัคมพชืป่าไมแ้ละการกกัเกบ็คารบ์อนในระบบนิเวศนป่์าไม ้

ในศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไครฯ้ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ รายการ 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: การบริการกลา้พนัธุห์ญา้แฝกเพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 

ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าตวัชี้วดัดา้นดนิ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็

 จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ศึกษาการใชป้ระโยชนท์ี่ดนิตื้นส าหรบัปลูกพชื ต าบลป่า

เมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: การบริการวเิคราะหด์นิเพือ่แนะน าการใชปุ้๋ ยใหก้บั

เกษตรกรและผูส้นใจท ัว่ไป ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 165,000                      

รายการระดบัที1่: สาธติการจดัการดนิส าหรบัเพาะปลูกพชืแบบผสมผสาน

ระหวา่งไมผ้ลพชืไร่และพชืผกั บนดนิที่มคีวามลาดชนั ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอ

ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 315,000                      

รายการระดบัที1่: บริการเมลด็พนัธุพ์ชืปุ๋ ยสดส าหรบัปรบัปรุงบ ารุงดนิ ต าบล

ป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะกลา้ไมโ้ตเร็ว ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ รายการ 0 558,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอ

ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 610,000                      

รายการระดบัที1่: งานเพาะกลา้ไมไ้ผ่และสมนุไพร ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอ

ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 279,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาขอ้มูลทางอทุกวทิยาอ่างเกบ็น า้และ

พฤติกรรมของระดบัน า้ใตด้นิบ่อบาดาล ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง รายการ 0 587,000                      

รายการระดบัที1่: สาธติการเลี้ยงไก่พื้นเมอืง ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: แปลงสาธติการเกษตรตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 400,000                      
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รายการระดบัที1่: สาธติการปลูกพชืใชน้ า้นอ้ย ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง

 จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: สาธติการปลูกไมผ้ล ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานสาธติการปลูกไมป่้า 5 ระดบั เพือ่เป็นแหลง่เรียนรูข้อง

ชมุชนฯ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: งานสาธติระบบวนเกษตร ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็

 จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: สาธติการเพาะเห็ดเศรษฐกจิ ต าบลแม่สอย อ าเภอ

จอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัต ัง้กลุม่ผูใ้ชน้ า้ในพื้นที่โครงการพฒันา

เบ็ดเสร็จลุม่น า้สาขาแม่น า้ปิงอนัเน่ืองมาจากพระราด าริ ต าบลแม่สอย อ าเภอ

จอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: จดัต ัง้ศูนยเ์รียนรูง้านดา้นพฒันาที่ดนิตามแนวพระราชด าริ

 ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ความหลากหลายของปกัษาพรรณในพื้นที่หว้ยฮ่องไคร ้

และพื้นที่ขา้งเคียง ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: งานบูรณะถนนลูกรงัในเขตโครงการพฒันาเบ็ดเสร็จลุม่น า้

สาขาแม่น า้ปิงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ทางล าเลยีงยอ่ย) ต าบลแม่สอย 

อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้ฝายตน้โชค ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็  

จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายแม่ลาย ระยะที่ 1  (ในเขต

โครงการพฒันาพืน่ที่ป่าขนุแม่กวงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร)ิ ต าบลหว้ย

แกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่การปฏบิตัิการป้องกนัการบุกรุกท าลายป่า 

ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็  จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาบริเวณหวังานอ่างเกบ็น า้ (โครงการพฒันา

พื้นที่ป่าขนุแม่กวง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร)ิ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอย

สะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้และฝายทดน า้ (ในเขต

โครงการพฒันาพื้นที่ป่าขนุแม่กวงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร)ิ ต าบลป่าเมีย่ง

 อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกตะกอนหนา้ฝายทดน า้และอ่างเกบ็น า้  (ในเขต

โครงการพฒันาพื้นที่ป่าขนุแม่กวงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร)ิ ต าบลป่าเมีย่ง

 อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 389,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัต ัง้กลุม่ผูใ้ชน้ า้ในพื้นที่โครงการพฒันาพื้นที่ป่า

ขนุแม่กวงอนัเน่ืองมาจากพระราด าริ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ รายการ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ฝายซบัน า้ เพือ่การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอ

ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 240,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 120,858,700              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 120,858,700              

งบลงทนุ 120,858,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,858,700                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 120,858,700                 

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา แม่งดั 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ระยะทาง 5.605 กม. รายการ 0 20,920,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนลาดยางภายในฝ่ายส่งน า้ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอย

สะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระยะทาง 4.200 กม. รายการ 0 11,959,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนภายในที่ท  าการและบา้นพกัฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3 เขือ่นแม่งดัสมบูรณ์ชล ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จงัหวดั

เชยีงใหม่ ระยะทาง 1.200 กม. รายการ 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคนัคลองส่งน า้สายซอย 7L ฝัง่ขวา ต าบลขี้เหลก็ 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ระยะทาง 3.332 กม. รายการ 0 14,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนทางระบายน า้เหมอืงผ่า ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ระยะทาง 0.564 กม. รายการ 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคลองสายใหญ่ฝัง่ซา้ย แม่งดั  ต าบลช่อ

แล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่  ระยะทาง 10.687 กม. รายการ 0 18,596,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนคนัคลองส่งน า้สายซอย 2L ฝัง่ขวา ต าบลแม่แตง 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่  ระยะทาง 1.240 กม. รายการ 0 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคนัคลองส่งน า้สายซอย 6L ฝัง่ขวา ต าบลแม่แตง 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ระยะทาง 1.240 กม. รายการ 0 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคนัคลองซอย 13 ขวา LMC แม่แฝก ต าบลป่าไผ่ 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่  ระยะทาง 0.910 กม. รายการ 0 2,706,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคนัคลองซอย 15 ขวา LMC แม่แฝก ต าบลป่าไผ่ 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่  ระยะทาง 1.000 กม. รายการ 0 2,447,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคนัคลองซอย 14 ขวา LMC แม่แฝก ต าบลป่าไผ่ 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่  ระยะทาง 0.870 กม. รายการ 0 2,099,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา (RMC) 

ต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่  ระยะทาง 10.386 กม. รายการ 0 35,831,700                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,505,196,100            

โครงการเพิม่ปริมาณน า้ในอ่างเกบ็น า้เขือ่นแมก่วงอดุมธารา จงัหวดัเชยีงใหม่ 1,632,868,600            

ก่อสรา้งโครงการเพิม่ปริมาณน า้ในอ่างเกบ็น า้เขือ่นแมก่วงอดุมธารา จงัหวดัเชยีงใหม่ 1,632,868,600            

งบลงทนุ 1,632,868,600            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,632,868,600               

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,416,681,500               

รายการระดบัที1่: อโุมงคส่์งน า้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่

อโุมงคส่์งน า้ช่วงแม่งดั-แม่กวง สญัญาที่ 2 0 237,221,300                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 4,080,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 233,141,300                 

รายการระดบัที1่: อโุมงคส่์งน า้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่

อโุมงคส่์งน า้ช่วงแม่งดั-แม่กวง สญัญาที่ 1 0 155,318,200                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 2,671,300                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 152,646,900                 

รายการระดบัที1่: อโุมงคส่์งน า้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่

อโุมงคส่์งน า้ช่วงแม่แตง-แม่งดั สญัญาที่ 1 0 655,511,600                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 7,830,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 647,681,600                 

รายการระดบัที1่: อโุมงคส่์งน า้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่

อโุมงคส่์งน า้ช่วงแม่แตง-แม่งดั สญัญาที่ 2 0 368,630,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 5,850,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 362,780,400                 

ค่าส ารวจออกแบบ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ 0 300,000                      

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 40,487,100                   
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งอโุมงคส่์งน า้และ

อาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ อโุมงคส่์งน า้ช่วงแม่แตง-แม่งดั 0 23,353,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งอโุมงคส่์งน า้และ

อาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ อโุมงคส่์งน า้ช่วงแม่งดั-แม่กวง 0 17,133,900                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบูรณะสิง่ก่อสรา้ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบูรณะถนน 0 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 175,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตัิการเพือ่แกไ้ขและพฒันา 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้แม่งดั-แม่แตง ความยาว 1.5 กโิลเมตร 

และอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) 0 160,000,000                 

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 426,388,900              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 426,388,900              

งบลงทนุ 426,388,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 426,388,900                 

ค่าส ารวจออกแบบ 23,100,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 13,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจคุณภาพน า้และปริมาณน า้ในอ่างและในล าน า้ รายการ 0 806,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าส ารวจตะกอน คุณภาพน า้ และปริมาณน า้ในอ่าง

เกบ็น า้และในล าน า้ ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาคเหนือตอนบน จงัหวดั รายการ 0 806,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษางานซอ่มแซมและงานปรบัปรุงระบบชลประทาน รายการ 0 432,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าศึกษางานซอ่มแซมและงานปรบัปรุงระบบ

ชลประทาน ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาคเหนือตอนบน จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 432,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยา รายการ 0 8,502,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยาชลประทาน ศูนยอ์ทุก

วทิยาชลประทานภาคเหนือตอนบน จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 7,965,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าขอ้มูลสารสนเทศอทุกวทิยาชลประทาน ศูนย์

อทุกวทิยาชลประทานภาคเหนือตอนบน จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 536,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รายการ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: วเิคราะหค์วามปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นแม่กวงอดุมธารา

 จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: วเิคราะหค์วามปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นแม่ทะลบหลวง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 80,000                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 325,288,500                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฝายหลวงพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลแม่ทา อ าเภอ

แม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝัง่ขวาพรอ้มอาคารประกอบอ่างเกบ็

น า้แม่ขอ้น  ระยะที่ 2 ต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายหนองสีแ่จ่ง ต าบลหนองแฝก 

อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝัง่ขวาฝายกอตาล พรอ้มอาคาร

ประกอบ ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฝายปู่โม่งพรอ้มระบบส่งน า้และอาคารประกอบ 

ต าบลสนัทราย อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สายซอย 14 ซา้ย กม.0+000 ต าบล

ดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 15,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สายใหญ่ กม. 10+963 ต าบลขี้เหลก็ 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 9,950,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้เหมอืงผ่า สาย 2 กม.1+000 ต าบลริม

เหนือ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้ 9R-LMC แม่แฝก (ระยะที่ 1) 1 แห่ง

 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบงัคบัน า้หว้ยแม่ดอกแดง (เหมอืง 14 ขวา

 แม่งดั) ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบงัคบัน า้ หว้ยแม่ป๋อน(เหมอืง26 ขวา แม่

งดั) ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้ 1R-16R-LMC แม่แฝก (ระยะที่ 3) 1

 สาย ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้ 7.5R-LMC แม่แฝก (ระยะที่ 1)  1 

สาย ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้1.2L-RMC แม่งดั  ต าบลบา้นเป้า 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 80,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 0 11,000,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอยฝัง่ซา้ย-ขวา ระบบส่งน า้คลองสาย

ใหญ่ แม่งดั (ระยะ 1)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั 

ต าบลช่อแล,บา้นเป้า  อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 152,186,800                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารแบ่งน า้กลางคลองส่งน า้สายซอย 

1R-1L-RMC กม.1+240  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา

 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้พรอ้มติดต ัง้เกยีรม์อเตอร์

ไฟฟ้าและป้ายชือ่อาคารชลประทานคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ รายการ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายหว้ยแสลง่ พรอ้มอาคารประกอบ จ านวน 

2 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลป่าไผ่ 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ป่า คลองส่งน า้สายใหญ่ผาแตก 7

 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลเชงิดอย 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารควบคุมการส่งน า้เขือ่นฝัง่ซา้ยและ

อาคารปากอโุมงคส่์งน า้เขือ่นหลกัจ านวน 2 แห่ง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั รายการ 1 845,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายเหมอืงแม่ลายพรอ้มอาคารประกอบ 

จ านวน 3 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลสงา่

บา้น อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายเจา้นาย ในล าน า้แม่ตาด กม.7+370 

พรอ้มอาคารประกอบ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา 

ต าบลหว้ยทราย อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้เขา้คลองเหมอืงลกึ กม.15+000  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนั

ก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 950,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน า้เหมอืงเปา กม 

1+800  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลลวงเหนือ 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายเหมอืงกลาง ในล าน า้หว้ยทราย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลหว้ยทราย อ าเภอ รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารทา้ยท่อทิ้งน า้ร่องบุปผา กม.14+000  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนั

ก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 930,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายและป้ายแนวเขต

ชลประทานคลองส่งน า้สายใหญ่ผาแตก ช่วงกม.0+000 ถงึกม.27+900  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลลวงเหนือ อ าเภอ รายการ 1 788,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายรอ้งฟารม์ไก่ ในล าน า้หว้ยทราย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลหว้ยทราย อ าเภอ รายการ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายและป้ายแนวเขต

ชลประทานคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ช่วงกม.0+000 ถงึกม.16+000  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั รายการ 1 615,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารแบ่งน า้เหมอืงเปาเหมอืงแพะ กม.

5+050  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลหนองแหยง่

 อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิก่อหนา้-ทา้ยฝายเหมอืงคือ กม 2+800  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลหนองแหยง่ อ าเภอ

สนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคูส่งน า้ 54 (แยกซา้ย-ขวา) กม.

24+790  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลหว้ยทราย

 อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายเหมอืงแพะ กม.0+200  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสนัทราย รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน า้เหมอืงเกา๊ลงุ กม 

0+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรางริน คสล. เหมอืงเปา กม.2+200  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลรอ้งววัแดง อ าเภอ

สนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่แตง  จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารป้องกนัตลิง่ทา้ยฝายแม่แตง กม.0+320

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นและบานระบาย โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมและติดต ัง้เกยีรม์อเตอร ์ประตูระบายน า้โรง

สูบน า้หว้ยแกว้  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,150,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมและติดต ัง้เกยีรม์อเตอร ์ปตร.ปลายคลองแม่

ขา่นอ้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืง รายการ 1 1,550,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง อ าเภอแม่แตง รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ กม.2+190 - กม.2+500 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง รายการ 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารป้องกนัการกดัเซาะตลิง่เหมอืงรอ้ง กม.

11+040  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทางทิ้งน า้เหมอืงผ่า  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายซอย 14 ซา้ย 

กม.0+600  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลดอนแกว้ อ าเภอ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายซอย 8 ซา้ย กม.

1+270  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน 4 แห่ง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลสนัผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 160,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมไซฟอนคลองส่งน า้สายซอย 19L กม.1+892  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ รายการ 1 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายซอย 22L กม.5+787  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลหนองแกว๋ อ าเภอหางดง รายการ 1 1,430,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ล  าเหมอืงภโิล  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลบา้นแม อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ล  าเหมอืงรอ้งเดื่อ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลบา้นแม อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ล  าเหมอืงดง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลบา้นแม อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารดา้นทา้ยท่อส่งน า้เขา้นา กม.8+776 

คลองส่งน า้สายซอย 23L  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลทุ่ง

ตอ้ม อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองสายใหญ่ กม.43+300  โครงการฯ 

แม่แตง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองระบายน า้แม่ขะจาน กม.0+050  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั รายการ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ล  าเหมอืงกลาง ระยะที่ 1  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง รายการ 1 2,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายซอย 16 ซา้ย 

กม.0+250  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายซอย สวนหลวง 

ร.9 กม.0+070  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายซอย 18 ซา้ย 

กม.0+146  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายใหญ่ กม.

37+200  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม รายการ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย 21L กม.0+025-0+220  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลน า้แพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดั รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย 2L - 19L กม.1+755  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ รายการ 1 1,890,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน คลองส่งน า้สายซอย 3R - 21L 

กม.1+450  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลขนุคง อ าเภอ รายการ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารดา้นทา้ยท่อส่งน า้เขา้นา กม.1+760 

คลองส่งน า้สายซอย 3L-23L  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง 

ต าบลมะขนุหวาน อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 800,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิก่อหนา้อาคาร หนา้-ทา้ย ท่อลอดคลองส่ง

น า้สายซอย 23L กม.18+165  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง 

ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอย 19L กม.3+645  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองระบายหว้ยทราย บา้นรอ้งเรือค า  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารดา้นทา้ย Drain culvert กม.55+184 

ของคลองส่งน า้สายใหญ่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 2,980,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั  จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา RMC แม่

งดั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั อ าเภอแม่แตง จงัหวดั รายการ 1 780,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง5ขวาแม่แฝก  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสนัทราย รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ป่าบริเวณหวังานเขือ่นแม่งดั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอยท่อพเิศษขวา กม.30+490 คลองส่ง

สายใหญ่แม่แฝก  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบลป่า

ไผ่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารท่อส่งน า้เขา้นาและอาคารประกอบ 

คลองส่งน า้แม่งดัฝัง่ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั 

ต าบลช่อแล , แม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารท่อส่งน า้เขา้นาและอาคารประกอบ 

คลองส่งน า้แม่งดัฝัง่ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั 

ต าบลบา้นเป้า , อนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,850,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอยท่อพเิศษขวา กม.31+485 คลองส่ง

สายใหญ่แม่แฝก  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบลป่า

ไผ่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารปลายคลองคลองซอย 1L-13R-LMC 

แม่แฝก  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบลป่าไผ่ อ าเภอ

สนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองแยกซอย กม.6+910 คลองซอย 

16R-LMC แม่แฝก  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบล

หนองจอ๊ม อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน กม.6+270 คลองซอย 

16R-LMC แม่แฝก  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบล

สนัทรายหลวง อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง2ขวาแม่แฝก  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดั รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง3ขวาแม่แฝก  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดั รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง1ขวาแม่แฝก  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดั รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผงดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สาย 2R-LMC 

แม่งดั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบลช่อแล  อ าเภอ

แม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 2,500,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผงดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สาย 1R-LMC 

แม่งดั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบลช่อแล  อ าเภอ

แม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิฝัง่ขวาฝายสนิธุกจิปรีชา  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดั รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิคลองส่งน า้สายซอย 1L-RMC แม่งดั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง รายการ 1 173,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองแยกซอย กม.3+785 คลองซอย 

16R-LMC แม่แฝก  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบล

สนัทรายหลวง อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 5,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษา โครงการชลประทาน  โครงการ

ชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้แม่จอกหลวง และอาคารประกอบ  

โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารป้องกนัตลิง่ฝัง่ขวาอ่างเกบ็น า้แม่ขอ้น  

โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้สนัหนอง และอาคารประกอบ  

โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั รายการ 1 3,093,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้เหมอืงหลวง กม.2+000 - กม.

4+000 ระบบส่งน า้ฝายแม่สาว  โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลแม่

สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบแม่สาใหม่  

โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้แม่เทยฝัง่ขวา กม.1+700  

โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารป้องกนัตลิง่แกม้ลงิหนองสีแ่จ่ง ปตร.

ท่าวงัตาล  โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภ ี รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองสายใหญ่ฝัง่ขวา กม.1+000-2+000 

ระบบส่งน า้ฝายแม่สาว  โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลแม่สาว 

อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมล าเหมอืงสนัป่าเดื่อ ฝายพญาค า  โครงการ

ชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ปากเหมอืงฝายท่าวงั

ตาล  โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ รายการ 1 170,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร. ในล าน า้ปิงฝายท่าวงัตาล  โครงการ

ชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายพรอ้มเครื่องยกฝาย

เหมอืงใหม่  โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอ รายการ 1 55,000                        

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารแบ่งน า้ล  าเหมอืงป่าตนั ปตร.ท่าวงัตาล  

โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภ ีจงัหวดั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารทิ้งน า้ระบบส่งน า้ฝายโป่งชา้งคต  

โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดั รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้ปลายเหมอืงหนองแฝก ฝาย

พญาค า  โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภ ี รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา อ่างเกบ็น า้แม่ตูบ 

กม.14+000  โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลมดืกา อ าเภอดอยเต่า 

จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ฝายสบรอ้ง  

โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดั รายการ 1 47,800                        
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารแบ่งน า้ล  าเหมอืงใหม่ ปตร.ท่าวงัตาล  

โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภ ีจงัหวดั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารแบ่งน า้ล  าเหมอืงกอตาลฝัง่ซา้ย ฝาย

พญาค า  โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลชมภู อ าเภอสารภ ีจงัหวดั รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายฝ่ายส่งน า้ที่ 1  

โครงการชลประทานล าพูน ต าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมล าเหมอืงชาวยอง ฝายแม่ปิงเก่า  โครงการ

ชลประทานล าพูน ต าบลขวัมงุ อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสะพานขา้มและระบบไฟฟ้า ฝายแม่ปิงเก่า  

โครงการชลประทานล าพูน ต าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมล าเหมอืงทุ่งกู่ฝายแม่ปิงเก่า  โครงการ

ชลประทานล าพูน ต าบลขวัมงุ อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารทรบ. ปากคลองส่งน า้ ฝายแม่ปิงเก่า  

โครงการชลประทานล าพูน ต าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมติดต ัง้โครงหลงัคาพรอ้มราวกนัตก ปตร.ท

รายและปตร.ปากคลองส่งน า้ฝายแม่ปิงเก่า  โครงการชลประทานล าพูน 

ต าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลาดตลิง่ทา้ยอาคารสะพานอดัน า้ที่ 2  

โครงการชลประทานล าพูน ต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิก่อลาดตลิง่หนา้อาคารสะพานอดัน า้ที่ 2  

โครงการชลประทานล าพูน ต าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารสะพานอดัน า้ที่ 1  โครงการชลประทาน

ล าพูน ต าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 860,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสถานีอทุกวทิยา .ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนบน ต าบลวดัเกตุ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 720,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 13,329,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง หนา้ฝายแม่แจ่ม

  โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 5,329,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง หนา้ฝายแม่แตง

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง ล  าน า้ขาน กม.

10+250 ถงึ กม.15+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลท่า

วงัพรา้ว อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 11,132,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้สาย

ใหญ่ฝัง่ซา้ยฝายชลขนัธพ์นิิจ  โครงการชลประทานล าพูน ต าบลดอนแกว้

 อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,980,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง สระเกบ็น า้.

สถานีทดลองการใชน้ า้ชลประทานที่ 1 แม่แตง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้สาย

ใหญ่ (ช่วงที่ 1)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง  จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,630,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้สาย

ใหญ่ (ช่วงที่ 2)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลริมเหนือ 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 210,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง ล  าเหมอืงเจา้ศรี

หมืน่ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลบา้นแม อ าเภอสนัป่า

ตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 490,000                      
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง ล  าเหมอืงริม

เหนือ-สนัโป่ง โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลหว้ยทราย 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 72,000                        

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง ล  าเหมอืงลกึ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสนั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้สาย

ใหญ่ผาแตก  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลป่า

ป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 2,110,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองส่งน า้และคลอง

ระบายน า้ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบล

แม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองส่งน า้และคลอง

ระบายน า้ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบล

สนัโป่ง อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 560,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองส่งน า้และคลอง

ระบายน า้ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง  จงัหวดั รายการ 0 530,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองส่งน า้และคลอง

ระบายน า้ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบล

น า้บ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 520,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยแม่ออน  

โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลออนเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดั รายการ 1 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 78,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ 3R-LMC (เหมอืงพญาค า) ระยะ 4 

ต าบลขวัมงุ อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ 8R-LMC (เหมอืงโฮ่ง) ต าบลท่ากวา้ง

 อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สายซอยคลองผาแตก ซอย 12 ,13 

ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สายซอย 1 (ทุ่งป่าคา)คลองสายใหญ่

เมอืงวะพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเหมอืงปู่เห็น พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลลวง

เหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สายซอย 1R-5R-RMC พรอ้มอาคาร

ประกอบ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สายซอย 2 (ทุ่งป่าหนาด) พรอ้ม

อาคารประกอบ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูระบายน า้ควบคุมปากคลองส่งน า้สายใหญ่ 

ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สายซอยคลองผาแตก ซอย 1 และ 

ซอย 2 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 14,000,000                   

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 388,894,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 106,639,000              

งบลงทนุ 106,639,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,639,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 106,639,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 42,000,000                   
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รายการระดบัที2่: อาคารบงัคบัน า้เหมอืงมา้พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลขว่ง

เปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 27,139,000                   

รายการระดบัที2่: ระบบส่งน า้ฝายตีนธาตุ ระยะ 2 ต าบลแสนไห อ าเภอ

เวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 27,139,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 37,500,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้ บา้นม่อนฤาษ ี

ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้ บา้นหว้ยฝาง 2

 ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 17,500,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 109,550,000              

งบลงทนุ 109,550,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 109,550,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 109,550,000                 

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิฝายแม่แตง ระยะที่ 2 ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง

 จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 49,250,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบขา้งคลองส่งน า้สายใหญ่ 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง จ านวน 5 แห่ง  อ าเภอแม่ริม จงัหวดั รายการ 0 60,300,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 172,705,000              

งบลงทนุ 172,705,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 172,705,000                 

ค่าที่ดนิ 7,705,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ จงัหวดั รายการ 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 4,305,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 165,000,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน า้อ่าง

เกบ็น า้แม่สะลวม ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน า้

ฝายดอยนอ้ย ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 95,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 57,044,600                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 57,044,600                

งบลงทนุ 57,044,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,044,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 57,044,600                   

รายการระดบัที1่: คนัก ัน้น า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการคนัก ัน้น า้ประตู

ระบายน า้แม่สอย จงัหวดัเชยีงใหม่ 0 41,080,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา โครงการคนัก ัน้น า้ประตูระบายน า้

แม่สอย จงัหวดัเชยีงใหม่ 0 963,900                      

รายการระดบัที1่: อาคารป้องกนัตลิง่ดา้นหนา้ฝายแม่แตง ระยะที่ 2 ต าบล

แม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ 0 15,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 137,000,000              

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 137,000,000              

บริหารจดัการน า้ลุ่มน า้หลกัอยา่งเป็นระบบภาคเหนือ 137,000,000              

งบลงทนุ 137,000,000              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 137,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 37,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายท่าโป่งพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลแม่แวน อ าเภอพรา้ว 

จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 37,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารป้องกนัตลิง่ฝายดอยนอ้ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบล

ดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 100,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 53,073,500                

การจดัการน า้ชลประทาน 53,073,500                

การจดัการงานชลประทาน 53,073,500                

งบลงทนุ 53,073,500                

ครุภณัฑ์ 13,846,600                   

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 13,846,600                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 1 ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 3 คนั รายการ 0 1,172,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบริหารเครื่องจกัรกลที่ 1 

ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ 5 คนั คนั 0 10,135,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจกัรกล

ที่ 1 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ 4 คนั คนั 0 2,539,600                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,226,900                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 6,286,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 6,286,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั  อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 1,386,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั รายการ 0 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทาน

เชยีงใหม่ ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทานล าพูน

 ต าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 600,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,476,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบโทรมาตร รายการ 0 1,476,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรขนาดเลก็ ศูนยอ์ทุกวทิยา

ชลประทานภาคเหนือตอนบน ต าบลวดัเกตุ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั รายการ 0 1,476,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 28,964,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 22,840,900                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานขนาดกลาง 

โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั รายการ 0 4,400,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน.โครงการฯ และฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 2, 3 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลแม่แตง 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้ ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั รายการ 0 700,000                      
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้ ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้ ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้ ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลน า้บ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาบริเวณหวังาน .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั รายการ 0 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ และคลองส่งน า้สาย

ซอย .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลหนองแหยง่ 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานเขือ่นแม่งดัสมบูรณ์ชล .โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง, จงัหวดั รายการ 0 1,323,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบลเมอืงเลน็ อ าเภอสนั รายการ 0 27,000                        

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่แม่แฝก กม.

0+000-36+500 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั ต าบลแม่

แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 326,800                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานฝายสนิธุกจิปรีชา .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั  จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 1,028,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่แม่งดั .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่งดั  อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 319,900                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาบริเวณหวังานอ่างเกบ็น า้ ภายใน.ศูนยศึ์กษา

การพฒันาหว้ยฮ่องไครอ้นัเน่ืองมาจากพระราชด าริ .ศูนยศึ์กษาการ

พฒันาหว้ยฮ่องไครอ้นัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอย รายการ 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาบริเวณหวังานอ่างเกบ็น า้ (โครงการพฒันา

เบ็ดเสร็จลุม่น า้สาขาแม่น า้ปิงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร)ิ ต าบลแม่สอย 

อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ ส านกังานชลประทานที่ 1 ต าบลวดั

เกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบล

ดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง

 ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่

แฝก-แม่งดั ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .สถานีทดลองการใชน้ า้ชลประทานที่

 1 (แม่แตง) ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 186,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 6,124,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื .โครงการชลประทานขนาดกลาง .

โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื .โครงการชลประทานขนาดกลาง .

โครงการชลประทานล าพูน ต าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1 .โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง  อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 .โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 210,000                      
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รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 .โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง  จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 530,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4 .โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาแม่แตง ต าบลน า้บ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั รายการ 0 210,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณหวังานโครงการ จ านวน 4 แห่ง 

แกม้ลงิหว้ยหลวงวงัธาร 1 แห่ง และบ่อพกัน า้จ านวน 14 แห่ง .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ รายการ 0 1,150,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก-แม่

งดั  อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 1,304,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโทรศพัทห์วังาน.โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั รายการ 0 2,500,000                    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 1,012,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 991,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 991,000                   

สอนแนะการจดัท าบญัชตีน้ทนุอาชพีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชด าริ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์เชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั คนั 1 991,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 21,000                     

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 21,000                     

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21,000                     

งบลงทนุ 21,000                     

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์เชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 2,355,400                 

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 976,000                   

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 976,000                   

พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 976,000                   

งบลงทนุ 976,000                   

ครุภณัฑ์ 976,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 976,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 ตา ส าหรบังานวจิยั ต าบลหนอง

หาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าชนิดใชใ้นหอ้งปฏบิตัิการ ทศนิยม 2 

ต าแหน่ง  ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊  ต าบลหนองหาร

 อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 22,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟตุ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย

 จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อดว้ยแรงดนัไอน า้ (Autoclave) ขนาดความ

จ ุ75 ลติร ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 290,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 120,800                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 120,800                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 120,800                   

งบลงทนุ 120,800                   

ครุภณัฑ์ 120,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 73,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนั

ทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA  ขนาด 3,000

 ANSI Lumens ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,200                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,258,600                 

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 1,258,600                 

สนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง 1,258,600                 

งบลงทนุ 1,258,600                 

ครุภณัฑ์ 28,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 28,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ

1,750 ลติร ทรงกลมกน้กระทะ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ใบ 1 28,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,230,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 742,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถ พรอ้มลานคอนกรีตเสริมเหลก็  

ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 742,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 488,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ  ต าบลหนองหาร อ าเภอสนั

ทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 488,400                      

กรมปศุสตัว ์ 30,790,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 26,908,600                

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 26,908,600                

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 2,181,800                 

งบลงทนุ 2,181,800                 

ครุภณัฑ์ 2,181,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,839,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 991,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

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 าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลยหุวา อ าเภอสนัป่าตอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 324,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง

 จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลปงต า อ าเภอไชย

ปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลยหุวา อ าเภอสนัป่าตอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลยหุวา อ าเภอ

สนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลปงต า อ าเภอ

ไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลยหุวา อ าเภอสนัป่า

ตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลปงต า อ าเภอไชย

ปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลยหุวา อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบลยุ

หวา อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบลปง

ต า อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 2 40,000                        

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 8,505,500                 

งบลงทนุ 8,505,500                 

ครุภณัฑ์ 8,505,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 298,300                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

 จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์12 ช่อง ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

 จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 6,700                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์6 ช่อง ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 3 18,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็แขวนเสื้อกาวน ์ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 5 235,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 6,272,700                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจคุรีม หรือของเหลวท าจากสแตนเลส  ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 14,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊สแตนเลสวางของ ขนาด 60x40x40 เซนติเมตร  

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 6 18,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส ขนาด 50x120x50 เซนติเมตร  ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจสุุญญากาศ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปืนท าสลบโค ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ดา้ม 1 246,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเลือ่ยผ่าซาก ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 385,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดน า้เกลอื  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 101,700                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้ไสก้รอก ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ หมอ้ 1 481,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคลปิ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 1 35,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนผสมสารละลายหรือกวนครีม (Overthead 

Stirrer) ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโพรเซสชสี ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 24 ลติร ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 4,793,900                    

ครุภณัฑโ์รงงาน 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ชือ่มแบบเสยีบปล ัก๊ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 22,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,912,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าความชื้น (Moisture Balance) ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ -20 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 คิว ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอลกนัน า้ แบบตัง้โตะ๊ ช ัง่ไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวา่

 60 กโิลกรมั ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 37,500                        

รายการระดบัที1่: ระบบเพิม่ความชื้นพรอ้มระบบท าความเยน็ ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เตาเผาอณุหภูมสูิง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 9 ลติร ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ฝาทบึ ความจ ุ1,200 ลติร ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นที่ได ้ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 450,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 16,183,100                

งบลงทนุ 16,183,100                

ครุภณัฑ์ 12,137,100                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่า เครื่อง 1 40,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,168,600                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

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 าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั คนั 1 848,000                      

รายการระดบัที1่: หลงัคารถยนตบ์รรทุกไนโตรเจนเหลว ต าบลแม่วนิ อ าเภอ

แม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 32,600                        

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 38,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสะพายไหล ่ชนิดขอ้แขง็ ต าบลยหุวา่ 

อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,578,700                    

รายการระดบัที1่: ถงัสต็อคน า้เชื้อแช่แขง็ปากกวา้ง ขนาดไม่ต า่กวา่ 35 ลติร 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 20 700,000                      

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 1.5 ลติร ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 20 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพชือาหารสตัว ์แบบ Single Chop พรอ้มพ่วง

ทา้ย ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 133,700                      

รายการระดบัที1่: ผาน 4 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ผานพรวน ชนิด 6 จาน ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 58,000                        

รายการระดบัที1่: ใบมดีดนัดนิ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั

เชยีงใหม่ ชดุ 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบโรตารี่ติดทา้ยรถแทรกเตอร ์ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นรีดน า้เชื้อ ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ตวั 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้แบบสะบดัผึ่ง ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่า

ตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 190,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,311,600                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเคลือ่นที่ (Mobile lab) แบบรถตูพ้รอ้ม

เครื่องมอื ในการตรวจวเิคราะหอ์าหารสตัว ์และยาสตัว ์ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 3,353,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ควบคุมอณุหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่ต า่กวา่ 

1,300 ลติร ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นสไลดค์วบคุมอณุหภูมสูิงสุดไม่นอ้ยกวา่ 60 องศา

เซลเซยีส ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดตดัแสง พรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนั

ป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนผสมสารละลายดว้ยแท่งแม่เหลก็พรอ้มให ้

ความรอ้น ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,500                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง ชนิดพกพา ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง ชนิดพกพา ต าบลแม่วนิ 

อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอก าลงัขยายสูง ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อในบรรยากาศออกซเิจนและคารบ์อนไดออกไซน ์

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 160 ลติร ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 1 690,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 กระบอกตา ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: แท่นอุ่นสไลด ์แบบติดกลอ้งสเตอริโอ ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบฝาทบึดา้นบน 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 14,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ตกตะกอนความเร็วสูง ชนิดไม่ควบคุมอณุหภูม ิ

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 41,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมแิบบแหง้ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ดูดจ่ายของเหลว ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 87,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย (Pipette Aid) ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุผลติน า้บริสุทธิ์คุณภาพสูงส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ 

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 642,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูมแิบบเขยา่ ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่

วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัความเขม้ขน้น า้เชื้อโค ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างควบคุมอณุหภูมขินาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 20 ลติร 

ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 40,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,046,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,046,000                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนโคพ่อพนัธุ ์จ านวน 10 ตวั ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 2,512,000                    

รายการระดบัที1่: โรงเกบ็เสบยีงสตัว ์ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,534,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 38,200                     

งบลงทนุ 38,200                     

ครุภณัฑ์ 38,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 6,200                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,881,500                 

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 1,081,500                 

พฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 1,081,500                 

งบลงทนุ 1,081,500                 
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ครุภณัฑ์ 1,081,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,081,500                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 5 252,500                      

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,800,000                 

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,800,000                 

งบลงทนุ 2,800,000                 

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์นาม 50,000                        

รายการระดบัที1่: ที่กกัสุนขัเคลือ่นที่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 5 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,750,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: โรงเกบ็หญา้แหง้ ขนาด 10.00 x 28.00 เมตร ต าบลป่า

เมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 2,750,000                    

กรมพฒันาทีด่นิ 218,797,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 2,000,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 2,000,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 740 2,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 54,445,500                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 54,445,500                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 3,962,000                 

งบลงทนุ 3,962,000                 

ครุภณัฑ์ 3,962,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,962,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 6 ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม คนั 1 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 991,000                      

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเททา้ย ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 1,980,000                    

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 45,536,500                

งบลงทนุ 45,536,500                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,536,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 45,536,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ชมุชนบนพื้นที่

สูง จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 750 4,072,500                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 4200000 6,930,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 1800000 1,836,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 5400 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เสีย่งต่อดนิถลม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 1800 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เกษตรที่มคีวามวกิฤตต่อการ

สูญเสยีหนา้ดนิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 400 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 6 

จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 600000 612,000                      

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก ศูนยป์ฏบิตัิการพฒันาที่ดนิ

โครงการหลวง จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 9000000 14,850,000                   

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ศูนยป์ฏบิตัิการพฒันาที่ดนิ

โครงการหลวง จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 1800000 1,836,000                    

สรา้งนิคมการเกษตร 1,122,000                 

งบลงทนุ 1,122,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,122,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,122,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่นิคมการเกษตร 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 300 1,122,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 3,825,000                 

งบลงทนุ 3,825,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,825,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,825,000                    

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 150 255,000                      

รายการระดบัที1่: จดัระบบการจดัการที่ดนิบนพื้นที่สูง (พื้นที่โลง่เตียน) 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 700 3,570,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 111,511,900              

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 74,954,900                

การพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 74,954,900                

งบลงทนุ 74,954,900                

ครุภณัฑ์ 3,236,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,236,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ศูนยป์ฏบิตัิการพฒันาที่ดนิโครงการหลวง คนั 1 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ศูนยป์ฏบิตัิการพฒันาที่ดนิโครงการหลวง จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

ปฏบิตัิการพฒันาที่ดนิโครงการหลวง จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,718,900                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,947,600                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ชลประทาน (เกษตรพื้นที่สูง) จงัหวดั กม. 30 6,751,800                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมเสน้ทางล าเลยีง (เกษตรที่สูง) จงัหวดัเชยีงใหม่ กม. 40 1,195,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมระบบอนุรกัษด์นิและน า้ 

(เกษตรที่สูง) จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 4000 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 61,771,300                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งและควบคุมการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้

เกษตรพื้นที่สูง จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 4500 24,435,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้ชลประทาน (เกษตรพื้นที่สูง) จงัหวดั กม. 30 22,935,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสน้ทางล าเลยีง (เกษตรพื้นที่สูง) จงัหวดัเชยีงใหม่ กม. 75 7,342,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบอนุรกัษด์นิและน า้โครงการขยายผล

โครงการหลวง จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 600 3,258,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบอนุรกัษด์นิและน า้โครงการขยายผล

โครงการหลวงเพือ่แกไ้ขปญัหาการปลูกฝ่ินอยา่งย ัง่ยนื จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 700 3,801,000                    

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 36,557,000                

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 36,557,000                

งบลงทนุ 36,557,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,557,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 126,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางและซอ่มแซมเสน้ทางล าเลยีง จงัหวดัเชยีงใหม่ กม. 2 126,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและซอ่มแซมระบบอนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดั ไร่ 100 50,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 36,381,000                   

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 6700 36,381,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 50,840,200                

โครงการพฒันาแหลง่น า้ชมุชน 15,707,200                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ชมุชน 15,707,200                

งบลงทนุ 15,707,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,707,200                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 15,707,200                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้พรอ้มระบบท่อส่งน า้ บา้นป่านอต หมู่ 5

 ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 7,979,200                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้พรอ้มระบบส่งน า้ บา้นไร่บวกบง หมู่ 26

 ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 7,728,000                    

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 7,120,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 7,120,000                 

งบลงทนุ 7,120,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,120,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,120,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 6 106,800                      



41 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 27 480,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 26 462,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ขา่ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมะลกิา อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนัตน้หมื้อ อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่นะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแอ่น อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชมภู อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแม อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนัทราย อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่แวน อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนัป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะเมงิเหนือ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมดืกา อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 1 17,800                        



43 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนัติสุข อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลย ัง้เมนิ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ บ่อ 6 106,800                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 28,013,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 28,013,000                

งบลงทนุ 28,013,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,013,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 28,013,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นสหกรณ์ แปลง 2 หมู่ 6 ต าบล

เขือ่นผาก อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 3,659,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลอง บา้นโทกเสอื หมู่ 18 ต าบลดอยหลอ่ 

อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 4,999,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ บา้นสหกรณ์ แปลง 2 หมู่ 6 ต าบลเขือ่นผาก 

อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 7,348,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ บา้นดงป่าซาง หมู่ 6 ต าบลมะขนุหวาน อ าเภอ

สนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 4,980,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ บา้นต่อเรือ หมู่ 2 ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม

 จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 3,860,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ ค.ส.ล. บา้นกวน หมู่ 1 ต าบลมะขามหลวง 

อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 3,167,000                    

กรมวชิาการเกษตร 14,331,100                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 5,005,000                 

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 3,147,500                 

ยกระดบัคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 3,147,500                 

งบลงทนุ 3,147,500                 

ครุภณัฑ์ 2,776,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 88,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิด (CCTV) พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลแม่เหยีะ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 88,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,688,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุฉีดสารตวัอยา่งของเหลวหรือของแขง็โดยใชไ้อ 

Automatic Headspace Sampler ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ (Shaker) แบบหมนุวน ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 100,500                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเยน็แสดงผลเป็นตวัเลขไฟฟ้า ขนาด 400 ลติร ต าบล

แม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 248,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ (Deep Freezer) ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 990,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 371,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 371,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาดาดฟ้า ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 251,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคากนัสาด ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 120,000                      

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 1,857,500                 

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 1,857,500                 

งบลงทนุ 1,857,500                 

ครุภณัฑ์ 1,857,500                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,687,500                    

รายการระดบัที1่: ถาดตากเมลด็พนัธุ ์ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 5 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคดัเมลด็พนัธุ ์ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องล  าเลยีงแบบสายพานพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลหนองหาร

 อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 247,500                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 170,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงไอน า้ ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 2 70,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,326,100                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 3,885,200                 

วจิยัและพฒันา 3,885,200                 

งบลงทนุ 3,885,200                 

ครุภณัฑ์ 3,885,200                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,885,200                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บแกส๊ควบคุมการท างานดว้ยไฟฟ้า ต าบลโป่งน า้รอ้น 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 112,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอ

ฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 61,400                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บแกส๊ควบคุมการท างานดว้ยไฟฟ้า ต าบลโป่งน า้รอ้น 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 41,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้ไมโครเวฟสุญญากาศ Microwave 

Vacuum Drying ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้แบบพ่นฝอย Spray Dryers ต าบลหนอง

หาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 350,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจสุุญญากาศ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูงพรอ้ม

ชดุอปุกรณ์ประกอบเครื่อง (HPLC) ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดั ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งชนิดควบคุมอณุหภูมแิบบตัง้โตะ๊ 

(Refrigerate Centrifuge) พรอ้มหวัปัน่ขนาด 1.5 ml, 15 ml และ 50 ml 

ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 350,000                      

พนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติ 5,440,900                 

พฒันาการเป็นศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน 5,440,900                 

งบลงทนุ 5,440,900                 

ครุภณัฑ์ 2,246,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 210,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 210,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,079,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นเมลด็พนัธุภ์าคสนาม ต าบลหนองหาร 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ตู ้ 1 114,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นเมลด็พนัธุแ์บบตัง้โตะ๊ ต าบลหนองหาร 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่ง ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั

เชยีงใหม่ ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่างส าหรบัออกภาคสนามและ

หอ้งปฏบิตัิการ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการน าไฟฟ้าส าหรบัออกภาคสนามและส าหรบั

หอ้งปฏบิตัิการ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติโอโซน ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั

เชยีงใหม่ เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีสุญญากาศ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 170,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,194,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,094,800                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัคนงาน 5 ครอบครวั (ตอกเสาเขม็) ต าบลหนอง

หาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 3,094,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 99,400                        

รายการระดบัที1่: เสาธงสูง 12 เมตร (ตอกเสาเขม็) ต าบลหนองหาร อ าเภอ

สนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เสา 1 99,400                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,702,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,702,400                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 1,702,400                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 1,702,400                 

งบลงทนุ 1,702,400                 

ครุภณัฑ์ 201,400                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 201,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอไชย

ปราการ  ต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยส่์งเสริมและพฒันา

อาชพีการเกษตร จงัหวดัเชยีงใหม่ (เกษตรที่สูง) ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

ริม ต าบลริมใต ้อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

วาง  ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

แตง ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

เชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 47,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,501,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชพีการเกษตร 

จงัหวดัเชยีงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนยฯ์ แกนอ้ย ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีง

ดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 120,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอสนัก าแพง ต าบลทรายมูล อ าเภอสนัก าแพง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชพี

การเกษตร จงัหวดัเชยีงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนยฯ์ แกนอ้ย ต าบลเมอืงนะ 

อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 581,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอไชยปราการ 

ต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 581,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 30,317,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 21,627,500                

โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลทางการเกษตร 650,000                   

ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตร 650,000                   

งบอดุหนุน 650,000                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 650,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมแม่แตง จ ากดั ต าบลขี้เหลก็ 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ในการจดัหารถแทรกเตอร ์พรอ้มอปุกรณ์

ต่อพ่วง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 แรงมา้ คนั 1 650,000                      

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 1,502,100                 

สนบัสนุนการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,502,100                 

งบอดุหนุน 1,502,100                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,502,100                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมแม่แตง จ ากดั ต าบลขี้เหลก็ 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ในการก่อสรา้งตลาดกลางจ าหน่ายสนิคา้

เกษตร ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 324 ตารางเมตร แห่ง 1 1,502,100                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 19,475,400                

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 19,475,400                

งบอดุหนุน 19,475,400                

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,705,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรฝาง จ ากดั ต าบลเวยีง 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ในการจดัหาเครื่องยงิสขีา้วสาร เครื่อง 1 1,705,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,770,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรสนัป่าตอง จ ากดั ต าบลยุ

หวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ในการก่อสรา้งไซโล ขนาดไม่นอ้ย หลงั 1 3,875,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรสนัป่าตอง จ ากดั ต าบลยุ

หวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ในการก่อสรา้งโรงคลมุพรอ้ม

เครื่องอบลดความชื้น ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 150 ตนั แห่ง 1 13,895,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 998,900                   

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 998,900                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการหลวง 998,900                   

งบอดุหนุน 998,900                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 355,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอ่างขาง 

จ ากดั ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ในการจดัหาอปุกรณ์การ

ผลติเพือ่เพิม่ศกัยภาพ แห่ง 1 283,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงทุ่งเริง จ ากดั

 ต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ในการจดัหาอปุกรณ์การผลติ

เพือ่เพิม่ศกัยภาพ แห่ง 1 71,900                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 643,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่โถ จ ากดั

 ต าบลบ่อสล ีอ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ในการก่อสรา้งปจัจยัโครงสรา้ง

พื้นฐานการผลติและการรวบรวมผลผลติทางการเกษตร แห่ง 1 418,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงวดัจนัทร ์

จ ากดั ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ ในการ

ก่อสรา้งปจัจยัโครงสรา้งพื้นฐานการผลติและการรวบรวมผลผลติทางการ แห่ง 1 225,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 7,690,600                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 7,690,600                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 7,473,600                 

งบลงทนุ 7,473,600                 

ครุภณัฑ์ 7,171,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งม่อย อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 50,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,091,000                    
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รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งม่อย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ คนั 1 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งม่อย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ คนั 5 4,955,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 9 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลหนองหาร 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 9 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 30,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 302,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 302,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม ต าบลนา

คอเรือ อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 2 217,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัลูกจา้งประจ า นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม 

ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 84,700                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 217,000                   

งบลงทนุ 217,000                   

ครุภณัฑ์ 217,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 217,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งม่อย

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 9 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลหนองหาร 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งม่อย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ชดุ 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งม่อย อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 27,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 937,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 937,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 937,000                   

บริหารจดัการ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

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

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเชยีงใหม่

   ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 814,000                      

จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเชยีงใหม่  

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 17,400                        

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 50,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 50,000                     

บริหารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตร 50,000                     

ด าเนินงานบริหารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตรระดบัภูมภิาค 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารที่ท  าการ ส านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตรที่ 1  ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 50,000                        

สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นทีสู่ง (องคก์ารมหาชน) 546,451,600              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 81,500,000                

โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตรและนวตักรรมจาก

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่บนพื้นทีสู่ง 54,900,000                

วจิยัและพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตรและนวตักรรมจากภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่ 54,900,000                

งบอดุหนุน 54,900,000                

ค่าใชส้อย 54,900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 1 54,900,000                   

โครงการวจิยัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มของ

ชมุชนบนพื้นทีสู่ง 18,400,000                
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วจิยัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 18,400,000                

งบอดุหนุน 18,400,000                

ค่าใชส้อย 18,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 1 18,400,000                   

โครงการจดัการองคค์วามรู ้นวตักรรม ทรพัยส์นิทางปญัญา และสทิธขิองชมุชนบนพื้นที่

สูง

8,200,000                 

การจดัการองคค์วามรู ้นวตักรรม ทรพัยส์นิทางปญัญา และสทิธขิองชมุชน 8,200,000                 

งบอดุหนุน 8,200,000                 

ค่าใชส้อย 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 1 8,200,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 212,379,600              

โครงการเกษตรกรบนพื้นทีสู่งไดร้บัการพฒันาแบบโครงการหลวง 212,379,600              

การสนบัสนุนงานโครงการหลวงและพฒันาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวง 212,379,600              

งบอดุหนุน 212,379,600              

ค่าใชส้อย 212,379,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 1 212,379,600                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 80,821,200                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 80,821,200                

งบอดุหนุน ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 80,821,200                

งบอดุหนุน 80,821,200                

เงนิเดอืน 80,821,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากร อตัรา 217 80,821,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 171,750,800              

การพฒันาองคก์รและการบริหารจดัการอทุยานหลวงราชพฤกษ์ 171,750,800              

การพฒันาอทุยานหลวงราชพฤกษเ์ป็นแหลง่เรียนรู ้ 111,085,100              

งบอดุหนุน 111,085,100              

ค่าใชส้อย 82,085,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 1 82,085,100                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสูบน า้ดบิ (โรงสูบบริเวณศูนยเ์กษตรหลวง 

เชยีงใหม)่ อทุยานหลวงราชพฤกษ ์ ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนร่มไมแ้ละสวนกลว้ยไม ้อทุยานหลวงราช

พฤกษ ์ ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละสิง่ปลูกสรา้งบริเวณสวนเกษตร

ทฤษฎใีหม่ อทุยานหลวงราชพฤกษ ์ ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นที่สวนโซน 1  อทุยานหลวงราชพฤกษ์

  ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบเชือ่มต่อรางระบายน า้สวนปาลม์-สวนเกษตร

ทฤษฎใีหม่ อทุยานหลวงราชพฤกษ ์ ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันารางระบายน า้รอบสระหอค าหลวง อทุยานหลวงราช

พฤกษ ์ ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: พฒันาพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพและสนัทนาการ (ลานจอดรถ 

P4 และอาคารจ าหน่ายบตัรเดมิ) อทุยานหลวงราชพฤกษ ์ ต าบลแม่เหยีะ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาพื้นที่ Kids Zone อทุยานหลวงราชพฤกษ ์ ต าบล

แม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาโรงเรือนจดัแสดงพรรณไมด้อกไมป้ระดบั ไมผ้ล

จากผลงานของสถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน)  อทุยาน

หลวงราชพฤกษ ์ ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาอาคารนิทรรศการและจดัแสดงผลงาน สถาบนัวจิยั

และพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน) อทุยานหลวงราชพฤกษ ์ ต าบลแม่

เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาพื้นที่เพือ่รองรบัการผลติปจัจยัการผลติ อทุยาน

หลวงราชพฤกษ ์ ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 3,000,000                    

การบริหารและพฒันาองคก์ร 60,665,700                

งบอดุหนุน 60,665,700                

ค่าใชส้อย 60,665,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 1 56,304,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 19 4,360,800                    

กรมการขา้ว 671,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 671,400                   

การวจิยัและพฒันาขา้ว 671,400                   

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 671,400                   

งบลงทนุ 671,400                   

ครุภณัฑ์ 251,400                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 251,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อความดนัไอแบบอตัโนมตัิ (Autoclave)   

 ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 251,400                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 420,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 420,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการระดบั 5-6   ต าบลสะเมงิใต ้

อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 420,000                      

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 103,344,000              

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 103,344,000              

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 103,344,000              

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 103,344,000              

งบลงทนุ 103,344,000              

ครุภณัฑ์ 93,427,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,628,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั คนั 2 1,628,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 91,799,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเครื่องตรวจอากาศชัน้บนแบบประจ าที่ ชนิด

ท างานอตัโนมตัิ ความถี ่1,680 MHz. ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั ชดุ 1 15,799,000                   
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รายการระดบัที1่: เรดารต์รวจวดักลุม่ฝนแบบประจ าที่ (ความถี ่S Band 

สถานีเรดารฝ์นหลวงอมกอ๋ย) ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 76,000,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,917,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,917,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัและส่วนประกอบ สถานีเรดารฝ์นหลวงอม

กอ๋ย ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 9,917,000                    

กระทรวงคมนำคม 4,075,940,000            

กรมเจา้ทา่ 41,958,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 20,585,500                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 19,615,500                

ขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ 19,615,500                

งบลงทนุ 19,615,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,615,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 19,615,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศ 

(ด าเนินการเอง) ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 7 จ.เชยีงใหม่ 

จ านวน 12 ร่องน า้ เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 764700 19,615,500                   

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 970,000                   

การออกใบส าคญั 270,000                   

งบลงทนุ 270,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 270,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสิง่อ  านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิาร (หอ้งน า้

ส าหรบัผูพ้กิาร ทางลาด ป้าย และอืน่ๆ) ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคที่ 1 จ. แห่ง 1 270,000                      

การตรวจตราและควบคุมการเดนิเรือ 700,000                   

งบลงทนุ 700,000                   

ครุภณัฑ์ 700,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 700,000                      

รายการระดบัที1่: ยานพาหนะเคลือ่นที่บนผวิน า้ (JETSKI) ส านกังานเจา้ท่า

ภูมภิาคที่ 1 สาขาเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ ล  า 1 700,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 21,373,200                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 21,373,200                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 21,373,200                

งบลงทนุ 21,373,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,373,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,373,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้ปิง อ.แม่ริม อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม่ เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 149300 5,374,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้ปิง อ.เมอืงเชยีงใหม่ ถงึ อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 444400 15,998,400                   

กรมการขนส่งทางบก 17,079,600                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 9,319,600                 

โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดนภาคเหนือ 9,319,600                 

จา้งส ารวจอสงัหาริมทรพัยแ์ละจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่ด าเนินโครงการสถานีขนส่ง

สนิคา้ภาคเหนือ 9,319,600                 
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งบลงทนุ 9,319,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,319,600                    

ค่าที่ดนิ 9,319,600                    

รายการระดบัที1่: จา้งส ารวจอสงัหาริมทรพัยแ์ละจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิเพือ่

ด าเนินโครงการสถานีขนส่งสนิคา้จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 9,319,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 7,760,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 7,760,000                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 7,760,000                 

งบลงทนุ 7,760,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,760,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอฝาง ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 2,210,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,550,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัเชยีงใหม่ สาขาอ าเภอ

จอมทอง ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 5,550,000                    

กรมทางหลวง 2,847,857,200            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 2,015,911,300            

โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 882,649,000              

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 882,649,000              

งบลงทนุ 882,649,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 882,649,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 882,649,000                 

รายการระดบัที1่: สายเชยีงใหม่ - เชยีงราย ตอน ต.ป่าเมีย่ง - บ.ปางน า้ถ ุจ. กม. 9.25 231,139,000                 

รายการระดบัที1่: สายเชยีงใหม่ - เชยีงราย ตอน บ.ปางน า้ถ ุ- บ.โป่งป่าตอง

 จ.เชยีงใหม่ จ.เชยีงราย กม. 6.65 345,510,000                 

รายการระดบัที2่: สายเชยีงใหม่ - เชยีงราย ตอน บ.ปางน า้ถ ุ- บ.โป่งป่า

ตอง ตอน 1 จ.เชยีงใหม่ จ.เชยีงราย กม. 6.65 173,430,000                 

รายการระดบัที2่: สายเชยีงใหม่ - เชยีงราย ตอน บ.ปางน า้ถ ุ- บ.โป่งป่า

ตอง ตอน 2 จ.เชยีงราย กม. 4.6 172,080,000                 

รายการระดบัที1่: สายเชยีงใหม่ - เชยีงราย ตอน อ.ดอยสะเกด็ - ต.ป่าเมีย่ง

 จ.เชยีงใหม่ กม. 11.5 306,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายเชยีงใหม่ - เชยีงราย ตอน อ.ดอยสะเกด็ - ต.ป่า

เมีย่ง ตอน 1 จ.เชยีงใหม่ กม. 11.5 152,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายเชยีงใหม่ - เชยีงราย ตอน อ.ดอยสะเกด็ - ต.ป่า

เมีย่ง ตอน 2 จ.เชยีงใหม่ กม. 10.8 154,000,000                 

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 65,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 65,000,000                

งบลงทนุ 65,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 65,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ขี้เหลก็หลวง - แม่

ทะลาย จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชยีงใหม่ - บา้นโป่ง 

จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 25,000,000                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจัน่ - สนักลางใต ้

 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน บา้นบ่อแกว้ - สะพานแม่ริด

 จ.เชยีงใหม่ กม. 4.6 30,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 966,262,300              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 905,709,300              

งบลงทนุ 900,909,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,909,300                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 894,515,000                 

รายการระดบัที1่: สายสามแยกดอยติ - เชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ จ.ล าพูน กม. 24.35 557,097,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางเลีย่งเมอืงเชยีงใหม่รอบนอก (ดา้นเหนือ) ตอน ต.

ตน้เปา - ต.ดอนแกว้ จ.เชยีงใหม่ กม. 7.69 256,418,000                 

รายการระดบัที2่: สายทางเลีย่งเมอืงเชยีงใหม่รอบนอก (ดา้นเหนือ) ตอน

 ต.ตน้เปา - ต.ดอนแกว้ ตอน 1 จ.เชยีงใหม่ กม. 7.69 133,939,000                 

รายการระดบัที2่: สายทางเลีย่งเมอืงเชยีงใหม่รอบนอก (ดา้นเหนือ) ตอน

 ต.ตน้เปา - ต.ดอนแกว้ ตอน 2 จ.เชยีงใหม่ กม. 8.644 122,479,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - 

โรงพยาบาลสนัทราย จ.เชยีงใหม่ กม. 1.125 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: สาย อ.ฮอด - อ.อมกอ๋ย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น 

(เป็นตอนๆ) จ.เชยีงใหม่ กม. 30 36,000,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 6,394,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจและออกแบบปรบัปรุงและแกไ้ขปญัหา

การจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วง จดุตดัทางหลวงหมายเลข 108 - 

จดุตดัทางหลวงหมายเลข 1006 โครงการ 1 6,394,300                    

งบรายจ่ายอื่น 4,800,000                 

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวง

หมายเลข 118 สายเชยีงใหม่ – เชยีงราย ตอน อ.ดอยสะเกด็ – บ.แม่เจดยี ์ โครงการ 1 4,800,000                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 60,553,000                

งบลงทนุ 60,553,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,553,000                   

ค่าที่ดนิ 60,553,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 1 จ.เชยีงใหม่ สายทาง 4 60,553,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 47,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน่ - เชยีงใหม่ จ.

เชยีงใหม่ แห่ง 1 10,000,000                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1367 ตอน สนัทรายนอ้ย - 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง จ. แห่ง 1 10,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน บา้นบ่อแกว้ - สะพาน

แม่ริด จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 7,000,000                    

โครงการปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 25,000,000                

ปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจัน่ - สนักลางใต ้

 และสายทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สนักลางใต ้- หว้ยแกว้ จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 25,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 100,000,000              

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 40,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ตน้พยอม - เหมอืง

กงุ จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สนักลางใต ้- หว้ย

แกว้ จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุภ์าคเหนือ 60,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ  -

 ฮอด จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 60,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 692,795,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 45,870,000                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 45,870,000                

งบลงทนุ 45,870,000                

ครุภณัฑ์ 3,150,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,150,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบ Unconfined Compressive Strength 

แบบไฟฟ้า จ.เชยีงใหม่ เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,720,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,420,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 5 ชัน้ 16 ครอบครวั  แขวง

ทางหลวงเชยีงใหม่ที่ 1 จ.เชยีงใหม่ หลงั 1 16,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัช านาญการและช านาญ

การพเิศษ (ระดบั 7-8)  ส านกังานทางหลวงที่ 1 (เชยีงใหม)่ หลงั 1 1,539,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงสนัป่าตอง  แขวงทางหลวงเชยีงใหม่ที่ 1 หลงั 1 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงเชยีงดาว    แขวงทางหลวงเชยีงใหม่ที่ 3 หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังาน  ส านกังานทางหลวงที่ 1 

(เชยีงใหม)่ จ.เชยีงใหม่ หลงั 1 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงบ่อสล ี แขวงทาง

หลวงเชยีงใหม่ที่ 1 จ.เชยีงใหม่ หลงั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงเชยีงดาว  แขวงทาง

หลวงเชยีงใหม่ที่ 3 จ.เชยีงใหม่ หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 571,646,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 563,127,000              

งบลงทนุ 563,127,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 563,127,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 563,127,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงเชยีงใหม่ที่ 1 กม. 776 46,627,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงเชยีงใหม่ที่ 2 กม. 745 53,610,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงเชยีงใหม่ที่ 3 กม. 737 53,850,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชยีงใหม่ - ขี้เหลก็หลวง 

ตอน 1 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ลอ้งออ้ - เมอืงงาม ตอน 1

 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน กิ่วไฮ - ขนุแจ ๋จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมงิ - วดัจนัทร ์ตอน 3

 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชยีงใหม่ - บา้นโป่ง ตอน

 1 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน บา้นโป่ง - พรา้ว จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชยีงใหม่ - ขี้เหลก็หลวง 

ตอน 2 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน หวัโท - ลอ้งออ้ จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชยีงใหม่ - ปากทางท่าลี ่

ตอน 1 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน บา้นบ่อแกว้ - สะพานแม่ริด

 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานแม่กิด๊หลวง - แม่

ซา ตอน 1 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด 

ตอน 1 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ตน้พยอม - เหมอืงกงุ ตอน

 2 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน ปางแฟน - แม่ตอนหลวง 

จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 15,000,000                   



57 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางอุง๋ - แม่นาจร จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต ้จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ตอน 1 

จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1346 ตอน พรา้ว - แดนดนิ จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน แม่ขอ้น - นาหวาย จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1189 ตอน ป่าแดด - ช่างเพี้ยน จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ตน้พยอม - เหมอืงกงุ ตอน

 1 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอน แม่งอน - หนองเต่า ตอน 

2 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอนิทนนท์

 ตอน 2 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ตอน 4 

จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 14,540,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หวัโท จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ลอ้งออ้ - เมอืงงาม ตอน 2

 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมงิ - วดัจนัทร ์ตอน 1

 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด 

ตอน 2 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมงิ - วดัจนัทร ์ตอน 2

 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน หว้ยไซ - สนัก าแพง จ. แห่ง 1 18,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 8,519,000                 

งบลงทนุ 8,519,000                 

ครุภณัฑ์ 850,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเคลือ่นที่ แขวงทางหลวงเชยีงใหม่ที่ 2 จ. เครื่อง 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,669,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,669,000                    

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

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ดอยสะเกด็ (ขาเขา้) จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ดอยหลอ่ (ขาเขา้) จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มใหญ่สถานีตรวจสอบน า้หนกัดอยสะเกด็ (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มใหญ่สถานีตรวจสอบน า้หนกัสนัทราย (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

สนัทราย (ขาเขา้) จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัดอยหลอ่ (ขา แห่ง 1 1,869,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 75,279,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 72,933,000                

งบลงทนุ 72,933,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 72,933,000                   
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ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 72,933,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเชยีงใหม่ที่ 1 

จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,875,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอนิ

ทนนท ์ตอน 1 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 2,496,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1015 ตอน สะพานศรีวชิยั - สนั

ป่าตอง ตอน 1 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,986,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1015 ตอน สะพานศรีวชิยั - สนั

ป่าตอง ตอน 2 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี ่- สะพาน

แม่กลาง จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - 

ฮอด จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางอุง๋ - แม่นาจร 

ตอน 5 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 781,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต ้

จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 2,232,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชยีงใหม่ - บา้นโป่ง 

ตอน 1 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน หว้ยแกว้ - พระ

ต าหนกัภูพงิคราชนิเวศน ์ตอน 3 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 4,966,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน หว้ยแกว้ - พระ

ต าหนกัภูพงิคราชนิเวศน ์ตอน 4 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 2,995,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน หว้ยแกว้ - พระ

ต าหนกัภูพงิคราชนิเวศน ์ตอน 5 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 2,853,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1006 ตอน เชยีงใหม่ - ออนหลวย

 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน่ - เชยีงใหม่ 

ตอน 2 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน บา้นโป่ง - พรา้ว ตอน

 2 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,155,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 109 ตอน หว้ยป่าไร่ - ฝาง จ. แห่ง 1 1,944,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 109 ตอน หว้ยป่าไร่ - ฝาง, สาย

ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน บา้นโป่ง - พรา้ว, สายทางหลวงหมายเลข 

1150 ตอน กิ่วไฮ - ขนุแจ,๋ สายทางหลวงหมายเลข 1249 ตอน แม่งอน - 

หนองเต่า และสายทางหลวงหมายเลข 1346 ตอน พรา้ว - แดนดนิ จ. แห่ง 5 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโคง้ - กิ่วคอ

หมา ตอน 2 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโคง้ - กิ่วคอ

หมา ตอน 4 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน สนิไชย - บา้นหลวง 

จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1249 ตอน แม่งอน - หนองเต่า 

ตอน 1 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชยีงใหม่ - ปากทางท่า

ลี ่จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 20,000,000                   

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 2,346,900                 

งบลงทนุ 2,346,900                 
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ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. จ. คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. จ.เชยีงใหม่ เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. จ. เครื่อง 1 97,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 39,150,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 26,100,000                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 26,100,000                

งบลงทนุ 26,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,100,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 26,100,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชยีงใหม่ - บา้นโป่ง 

จ. เชยีงใหม่ แห่ง 4 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1006 ตอน เชยีงใหม่ - ออนหลวย

, สายทางหลวงหมายเลข 1096 ตอน แม่ริม -ปางดะ และสายทางหลวง

หมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ตน้เกวน๋ จ. เชยีงใหม่ แห่ง 4 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ลอ้งออ้ - เมอืงงาม 

ตอน 1 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 4 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ลอ้งออ้ - เมอืงงาม 

ตอน 2 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ลอ้งออ้ - เมอืงงาม 

ตอน 3 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 3 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ลอ้งออ้ - เมอืงงาม 

ตอน 4 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ลอ้งออ้ - เมอืงงาม 

ตอน 5 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 109 ตอน หว้ยป่าไร่ - ฝาง จ. แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโคง้ - กิ่วคอ

หมา จ. เชยีงใหม่ แห่ง 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน แม่ขอ้น - นาหวาย จ. แห่ง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1249 ตอน แม่งอน - หนองเต่า 

ตอน 2 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 4 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ตอน

 3 จ. เชยีงใหม่ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1359 ตอน ทางเขา้เชยีงดาว จ. แห่ง 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1367 ตอน สนัทรายนอ้ย - 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จ. เชยีงใหม่ แห่ง 4 2,400,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 13,050,000                

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 13,050,000                

งบลงทนุ 13,050,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,050,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,050,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    



60 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 1,169,044,500            

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 6,400,000                 

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 6,400,000                 

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 6,400,000                 

งบลงทนุ 6,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,400,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.107 - ดอยผา้ห่มปก อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ กม. 7 6,400,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 317,106,000              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 30,728,600                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 30,728,600                

งบลงทนุ 30,728,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,728,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,728,600                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้แม่งดั อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม่ ม. 60 9,487,200                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้ปิง อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ ม. 60 17,241,400                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้ปิง อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม่ ม. 80 4,000,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 64,850,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 64,850,000                

งบลงทนุ 64,850,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,850,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 64,850,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.118 - บ.ศรีบวับาน (ตอนเชยีงใหม)่ อ.

ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม่ กม. 2.365 14,850,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายทางแยกแม่สา - กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม 

จ.เชยีงใหม่ กม. 5.501 50,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 169,825,400              

ก่อสรา้งเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 169,825,400              

งบลงทนุ 169,825,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 169,825,400                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 165,198,400                 

รายการระดบัที1่: ทางลอดต่างระดบั บนถนนสายเลีย่งเมอืงสนัป่าตอง - 

หางดง อ.สนัป่าตอง, หางดง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 165,198,400                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 4,627,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งทางลอดต่างระดบับน

ถนนสายเลีย่งเมอืงสนัป่าตอง - หางดง อ.สนัป่าตอง, หางดง จ.เชยีงใหม่ 0 4,627,000                    

โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 35,000,000                

ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสายเลีย่ง

เมอืงแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ (ตอนที่ 1) 0 25,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ถนนสายเชือ่มต่อ 

ทล.1001 - ทล.118 จ.เชยีงใหม่ 0 10,000,000                   

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 16,702,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 16,702,000                

งบลงทนุ 16,702,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,702,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 16,702,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ชม.4016 เชือ่ม

ทางหลวงหมายเลข 1013 - บา้นขนุกลาง อ.แม่วาง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 2,702,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ชม.3001 แยก

ทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นหนองขวาง อ.ไชยปราการ, ฝาง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 14,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 110,300,000              

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 15,000,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางกลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งและปรบัปรุงเสน้ทางสายทางเขา้น า้ตกหว้ยทราย

เหลอืง อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 15,000,000                   

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุภ์าคเหนือ 95,300,000                

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ์ 95,300,000                

งบลงทนุ 95,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 95,300,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 95,300,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสน้ทางสายทางเขา้วดัพระพทุธบาทสีร่อย ต.สะ

ลวง อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ กม. 12.2 48,800,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสน้ทางสายทางเขา้วดับา้นเด่นสะหรีศรีเมอืงแกน

 ต.อนิทขลิ อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ กม. 9.3 46,500,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 676,833,500              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 356,663,800              

ยกระดบัมาตรฐานทาง 288,068,200              

งบลงทนุ 288,068,200              

ครุภณัฑ์ 384,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 384,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้ง Total Station ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 10 ชดุ 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชยีงใหม)่ ชดุ 1 24,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 287,684,200                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 287,684,200                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.หว้ยสม้ป่อย - บ.ขนุแตะ ต.ดอยแกว้ อ.

จอมทอง จ.เชยีงใหม่ กม. 10.25 44,987,800                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1265 - บ.สนัม่วง ต.บา้นจนัทร ์อ.

กลัยาณิวฒันา จ.เชยีงใหม่ กม. 7.5 53,040,600                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายภายในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย อ.

แม่ริม จ.เชยีงใหม่ กม. 5.182 24,373,800                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายทางเขา้ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงเลอตอ (ตอนที่ 

2) อ.แม่ระมาด จ.ตาก, อ.อมกอ๋ย จ.เชยีงใหม่ กม. 33 70,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.หว้ยสม้ป่อย - บ.ขนุแตะ (ตอนที่ 2) อ.

จอมทอง จ.เชยีงใหม่ กม. 6.784 8,600,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1265 - บ.สนัม่วง (ตอนที่ 2) อ.กลัยาณิ

วฒันา จ.เชยีงใหม่ กม. 3.351 8,596,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1009 - บ.ขนุยะ อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ กม. 17.611 33,488,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.นานอ้ย - บ.หนองเต่า อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ กม. 9.679 14,908,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.แม่แฮนอ้ย - บ.แม่สะงะใต ้อ.แม่แจ่ม จ. กม. 20 29,690,000                   

พฒันาสะพานขนาดกลาง 8,620,000                 

งบลงทนุ 8,620,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,620,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,620,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้ร่องขุน่ อ.แม่อาย จ.เชยีงใหม่ ม. 40 4,730,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้แม่งดั อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม่ ม. 30 3,890,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 59,975,600                

งบลงทนุ 59,975,600                

ครุภณัฑ์ 2,793,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,642,000                    

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 10 (เชยีงใหม)่ คนั 1 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทเชยีงใหม่ คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 10 (เชยีงใหม)่ ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชยีงใหม)่ ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทเชยีงใหม่ ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,010,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสติก 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชยีงใหม)่ เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชยีงใหม)่ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชยีงใหม)่ เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่

แบบไฟฟ้า ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชยีงใหม)่ ชดุ 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,182,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัยานพาหนะ ถนนสาย ชม.

3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นรอ้ยจนัทร ์อ.สนัป่าตอง, หางดง จ. แห่ง 1 50,000,000                   
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,182,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงทางหลวง

ชนบทเชยีงใหม่ แห่ง 1 7,182,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 270,370,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 270,370,000              

งบลงทนุ 270,370,000              

ครุภณัฑ์ 26,120,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ส านกังานทางหลวง

ชนบทที่ 10 (เชยีงใหม)่ คนั 1 1,980,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 22,490,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกซอ่มบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวง

ชนบทเชยีงใหม่ คนั 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทเชยีงใหม่ คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทเชยีงใหม่ คนั 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ส่วนต่อสะพานเหลก็ส าเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชยีงใหม)่ ชดุ 1 14,500,000                   

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทเชยีงใหม่ คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 244,250,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 244,250,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ชม.012 สะพานโยธาอ านวยพฒันา อ.สนัป่าตอง

 จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 3,769,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ชม.019 สะพานพญาชา้งเผอืก เมอืงตืนนนัทบุรี

 อ.อมกอ๋ย จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ชม.026 สะพานมติรภาพบา้นโปง - ทรายมูล อ.

สนัทราย, แม่แตง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 5,863,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 

1096 - บา้นแม่สาบ อ.แม่ริม, สะเมงิ จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 9,680,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชม.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 108

 - บา้นหนองลอ่ง อ.จอมทอง, เวยีงแก่น จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชม.3028 บริเวณถนนราชพฤกษ์

เชยีงใหม่ อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 9,450,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชยีงใหม่ 700 ปี

 อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 8,930,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชยีงใหม่ 700 ปี

 อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชม.4062 แยกทางหลวงหมายเลข 

1014 - บา้นสหกรณ์ 3 อ.ดอยสะเกด็, แม่ออน จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชม.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 

1013 - บา้นขนุกลาง อ.แม่วาง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชม.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 

1349 - บา้นแม่ปะ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชม.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 

1006 - อ าเภอดอยสะเกด็ อ.สนัก าแพง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชม.6050 ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงวดั

จนัทร ์- บา้นแม่ชา อ.กลัยาณิวฒันา, แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 7,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชม.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้น

หนองขวาง อ.ไชยปราการ จ.เชยีงใหม่ กม. 3 19,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชม.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้น

รอ้งขุน่ อ.ดอยสะเกด็, สนัก าแพง จ.เชยีงใหม่ กม. 2.5 17,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชม.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1103 - บา้น

หนองปลาสวาย อ.ฮอด, บา้นโฮ่ง จ.เชยีงใหม่ กม. 2.3 14,823,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชม.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - 

บา้นเมอืงวะ อ.สนัป่าตอง, หางดง จ.เชยีงใหม่ กม. 2.6 16,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชม.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บา้น

แม่ข ิอ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ กม. 3.6 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชม.5036 แยกทางหลวงชนบท ชม.3035 - บา้น

ทุ่งเสี้ยว อ.สนัป่าตอง จ.เชยีงใหม่ กม. 3.51 22,815,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทเชยีงใหม่ กม. 1217 43,220,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 49,799,700                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 48,172,800                

งบลงทนุ 48,172,800                

ครุภณัฑ์ 8,000,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจชัง่พรอ้มระบบวเิคราะหน์ า้หนกับรรทุก

ยานพาหนะใตส้ะพาน ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชยีงใหม)่ ชดุ 1 8,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,172,800                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 40,172,800                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชม.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้น

รอ้ยจนัทร ์อ.สนัป่าตอง, หางดง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชยีงใหม่ 700 ปี อ.เมอืง 

จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 18,070,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชม.2025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - ถนนรตันโกสนิทร ์อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 3 6,839,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ ส านกังานทางหลวงชนบท

ที่ 10 (เชยีงใหม)่ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 2,763,800                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,626,900                 

งบลงทนุ 1,626,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,626,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,626,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชยีงใหม)่ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,126,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 58,405,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 18,370,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 18,370,000                

งบลงทนุ 18,370,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,370,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,370,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชม.

3023 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นแม่สลกั อ.แม่อาย จ.เชยีงใหม่ แห่ง 2 3,460,000                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชม.

4039 แยกทางหลวงหมายเลข 1006 - อ าเภอดอยสะเกด็ อ.สนัก าแพง, ดอย

สะเกด็ จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชม.

4042 แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บา้นแม่สาบ อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 3,650,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชม.

4061 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บา้นเมอืงกึด๊ อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 2 3,460,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 40,035,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 40,035,000                

งบลงทนุ 40,035,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,035,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 40,035,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

3033 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - โครงการหลวงขนุแปะ อ.จอมทอง จ. แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

3044 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้นศรีบวับาน อ.ดอยสะเกด็, สนั แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

3047 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นแม่มะกู ้อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

3048 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นรินหลวง อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

3052 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นสบเปิง อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

3064 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นสบออ้ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

3065 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นใหม่หนองหอย อ.ดอยหลอ่ จ. แห่ง 2 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1103 - บา้นหนองปลาสวาย อ.ฮอด, บา้นโฮ่ง แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1103 - บา้นแพะดนิแดง อ.ฮอด จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

4016 เชือ่มทางหลวงหมายเลข 1013 - บา้นขนุกลาง อ.แม่วาง, จอมทอง จ. แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

4021 แยกทางหลวงหมายเลข 1349 - บา้นแม่ปะ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

4031 แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - บา้นป่าสกังาม อ.แม่แตง, ดอยสะเกด็ แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - บา้นเมอืงวะ อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

4039 แยกทางหลวงหมายเลข 1006 - อ าเภอดอยสะเกด็ อ.สนัก าแพง, ดอย แห่ง 2 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

4043 แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บา้นแม่สาบ อ.แม่ริม, สะเมงิ จ. แห่ง 2 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

4046 แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - บา้นป่าเลา อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - บา้นตน้กอก อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

4051 แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บา้นแม่ข ิอ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,755,000                    
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รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

4053 แยกทางหลวงหมายเลข 1349 - บา้นหว้ยเกีย๋ง อ.สะเมงิ, แม่วาง จ. แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชม.

4061 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บา้นเมอืงกึด๊ อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ แห่ง 1 1,755,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 443,605,200               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 8,513,700                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,500,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการคุณภาพน า้ 1,500,000                 

ลดของเสยีในแหลง่น า้วกิฤตแิละจดัการคุณภาพน า้ในแหลง่น า้หลกั 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจคุณภาพน า้อตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 1  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 1  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 1  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 7,013,700                 

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 7,013,700                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 7,013,700                 

งบลงทนุ 7,013,700                 

ครุภณัฑ์ 7,013,700                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,013,700                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็สารเคม ีส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 1  ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 2 98,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหมนุเหวีย่งตะกอน  (centrifuge) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 1  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 1  ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 135,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสโีดยเทคนิค ADMI ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 1  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 511,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุประกอบเครื่องสกดัน า้มนัและไขมนั (grease&oil) 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 1  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหโ์ครงสรา้งสารอนัตรายแบบภาคสนาม 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 1  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 1 3,531,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยตวัอยา่งดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ (Microwave 

Digestion) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 1  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 1,337,500                    

กรมควบคุมมลพษิ 108,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 108,000                   

สนบัสนุนการบริหารจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 108,000                   

พฒันาเครื่องมอืการบริหารจดัการองคก์รและการควบคุมมลพษิ 108,000                   

งบลงทนุ 108,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 108,000                      
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 108,000                      

รายการระดบัที1่: จดัสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยี ภายใตโ้ครงการศูนยเ์รียนรู ้

การพฒันาอมกอ๋ย ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ รตันราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกมุารี ต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 2 108,000                      

กรมทรพัยากรน า้ 3,204,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,204,600                 

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 3,204,600                 

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 3,204,600                 

งบลงทนุ 3,204,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,204,600                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,204,600                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้แม่สรวม  บา้นทุ่งกู่  ต าบลป่าตุม้  

อ าเภอพรา้ว  จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,269,100                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาอ่างเกบ็น า้หว้ยม่วง  บา้นหว้ยม่วง  ต าบลสบ

เตี้ย  อ าเภอจอมทอง  จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 452,300                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาระบบส่งน า้จากอ่างเกบ็น า้บ.สหกรณ์ 3 ช่วง 1 

 บา้นสหกรณ์ 3  ต าบลสหกรณ์  อ าเภอแม่ออน  จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 304,400                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาระบบส่งน า้จากอ่างเกบ็น า้บ.สหกรณ์ 3 ช่วง 2 

 บา้นสหกรณ์ 3  ต าบลสหกรณ์  อ าเภอแม่ออน  จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 52,100                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้แม่ลาย  บา้นหว้ยแกว้  ต าบลหว้ย

แกว้  อ าเภอแม่ออน  จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 194,100                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาอ่างเกบ็น า้หว้ยกา้  บา้นกาดขี้เหลก็  ต าบลแม่

โป่ง  อ าเภอดอยสะเกด็  จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 932,600                      

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 20,989,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 20,989,800                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 8,177,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 4,245,000                 

งบลงทนุ 4,245,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,245,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,245,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนสะเมงิพทิยาคม หมู่ที่ 

10 ต าบลสะเมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นแม่โต ๋หมู่ที่ 2 

ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นป่าแดง หมู่ที่ 5 

ต าบลแม่หลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 3,932,000                 

งบลงทนุ 3,932,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,932,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,932,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัป่าแดง หมู่ที่ 6 

ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นแม่ใจ หมู่ที่ 8 ต าบล

เวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองขวาง หมู่ที่ 8 

ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนพรา้วบูรพา หมู่ที่ 1 

ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 984,800                   

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 984,800                   

งบลงทนุ 984,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 984,800                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 984,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นบวกหา้ หมู่ที่ 18 ต าบลบา้นแปะ อ าเภอ

จอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นแม่ขะนิลใต ้หมู่ที่ 8 ต าบลน า้แพร่ อ าเภอ

หางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 11,108,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,669,000                 

งบลงทนุ 1,669,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,669,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,669,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นใหม่สารภ ี หมู่ที่ 4 

ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นไร่พฒันา  หมู่ที่ 8 

ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นรอ้งก่องขา้วใต ้ หมู่ที่ 12

 ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโป่ง  หมู่ที่ 2 ต าบลแม่

แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแม่สาว  หมู่ที่ 1 ต าบล

แม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 9,439,000                 

งบลงทนุ 9,439,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,439,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,439,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นสนัปอธง  หมู่ที่ 2 ต าบลสนัตน้หมื้อ

 อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นใหม่สนัตน้ดู่  หมู่ที่ 11 ต าบลสนั

ทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นลา้นตอง  หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยทราย 

อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหว้ยทราย  หมู่ที่ 8 ต าบลหว้ยทราย

 อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นม่วงโตนใต ้ หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ฮอ้ย

เงนิ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 720,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 720,000                   

งบลงทนุ 720,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 720,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสนัหา้ง หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นป่ากอ๊ หมู่ที่ 4  ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 274,916,600              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 3,722,200                 

โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่การบริหารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 3,722,200                 

การวจิยัและพฒันาเพือ่การบริหารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 3,722,200                 

งบด าเนินงาน 3,457,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,457,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,020,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 43,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 1,675,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตัิการ 0 62,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 172,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 321,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 21,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 41,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 15,000                        

งบลงทนุ 264,800                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

ครุภณัฑ์ 264,800                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล พรอ้มเลนสส์ าหรบั

ถา่ยภาพระยะใกล ้(Macro lens) จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 70,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 101,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งดกัถา่ยภาพ (Camera Trap) จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 3 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความสูงตน้ไม ้จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 26,800                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 93,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึอณุหภูมแิละความชื้นสมัพทัธแ์บบอตัโนมตัิ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้อตัโนมตัิ พรอ้ม Data logger จงัหวดั เครื่อง 1 85,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 75,155,300                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 75,155,300                

ทอ่งเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคเหนือ) 75,155,300                

งบลงทนุ 75,155,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,155,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 48,951,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อทุยาน

แห่งชาติดอยผา้ห่มปก จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 14,763,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อทุยาน

แห่งชาติแม่ตะไคร ้จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 10,640,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อทุยาน

แห่งชาติน า้ตกบวัตอง-น า้พเุจด็ส ีจงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 7,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อทุยาน

แห่งชาติดอยอนิทนนท ์จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 15,848,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 26,204,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อทุยาน

แห่งชาติแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 26,204,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 352,200                   

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 352,200                   

บริหารจดัการดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า 286,200                   

งบลงทนุ 286,200                   

ครุภณัฑ์ 286,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 36,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร จงัหวดั ใบ 4 36,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 54,400                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 4 54,400                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้450 

ลติรต่อนาท ีจงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 165,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งดกัถา่ยภาพ (Camera Trap) ความละเอยีด 20 

ลา้นพกิเซล จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 10 165,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 66,000                     

งบลงทนุ 66,000                     

ครุภณัฑ์ 66,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 7,718,800                 

โครงการจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผล

โครงการหลวง 7,718,800                 จดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผลโครงการ

หลวง 7,718,800                 

งบลงทนุ 7,718,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,718,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,718,800                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 760000 2,204,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงใหม่ กโิลเมตร 845 4,343,300                    

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 710000 1,171,500                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 59,289,800                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 51,922,800                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 15,598,300                

งบลงทนุ 15,598,300                

ครุภณัฑ์ 3,789,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 2 3,700,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 4 44,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 45,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,809,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,809,300                   

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 600 2,340,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงใหม่ กโิลเมตร 195 1,002,300                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 1170 4,563,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 400 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 190000 950,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 300 1,554,000                    

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 451,600                   

งบลงทนุ 451,600                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 250,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งดกัถา่ยภาพ (Camera Trap) จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 10 250,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 201,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 201,600                      

รายการระดบัที1่: กรงเลี้ยงลงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ กรง 2 201,600                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 22,636,500                

งบลงทนุ 22,636,500                

ครุภณัฑ์ 9,314,500                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 9,314,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าอทุยานแห่งชาติ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 4,077,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 2,398,200                    

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,322,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,322,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการอทุยานแห่งชาติ พรอ้มอาคาร

ประกอบ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 13,322,000                   

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 12,161,400                

งบลงทนุ 12,161,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,161,400                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,161,400                   

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 55 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงใหม่ กโิลเมตร 1510 7,761,400                    

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 1,075,000                 

งบลงทนุ 1,075,000                 

ครุภณัฑ์ 1,075,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,075,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์ คนั 1 1,075,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 7,367,000                 

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 7,367,000                 

งบลงทนุ 7,367,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,367,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,367,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัเชยีงใหม่ ระวาง 709 4,254,000                    

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัเชยีงใหม่ กโิลเมตร 283 3,113,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 897,000                   

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 897,000                   

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 897,000                   

งบลงทนุ 897,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 897,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 897,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 230 897,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 42,254,700                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 42,254,700                

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคเหนือ) 33,126,100                

งบด าเนินงาน 1,164,000                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,164,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 20 1,164,000                    

งบลงทนุ 31,562,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,562,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 31,562,100                   

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงใหม่ กโิลเมตร 640 3,289,600                    

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 1050000 1,732,500                    

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

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 3940 13,790,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 710000 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 2500000 7,250,000                    

งบอดุหนุน 400,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัเชยีงใหม่ หมู่บา้น 8 400,000                      

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาคเหนือ) 9,128,600                 

งบอดุหนุน 7,600,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัเชยีงใหม่ 0 7,600,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,528,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัเชยีงใหม่ 0 1,528,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 85,526,600                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 85,526,600                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 48,410,000                

งบลงทนุ 48,410,000                

ครุภณัฑ์ 2,506,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 274,400                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร จงัหวดั ใบ 28 274,400                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 1,850,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 20 190,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 76,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ีขนาด 5 แรงมา้ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 26,800                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 115,000                      

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,903,800                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 10,406,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัพนกังาน ขนาด 4 

ครอบครวั หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที่ ชม.2 (ปางเติม) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 822,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 

หลงัที่ 2 หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที่ ชม.3 (แม่สูน) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 312,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 

หลงัที่ 4 หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที่ ชม.3 (แม่สูน) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 417,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังาน หน่วยป้องกนัรกัษา

ป่าที่ ชม.5 (ปิงโคง้) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 82,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังานหลงัเดมิ หน่วย

ป้องกนัรกัษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโคง้) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 1-2 

หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโคง้) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 330,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 

หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโคง้) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 405,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน ขนาด 4 ครอบครวั 

หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโคง้) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 107,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังาน หน่วยป้องกนัรกัษา

ป่าที่ ชม.18 (นางแล) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 101,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัพนกังาน ขนาด 4 

ครอบครวั หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที่ ชม.18 (นางแล) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารหลงัที่ 3 หน่วยป้องกนัรกัษา

ป่าที่ ชม.34 (แม่ตะละ) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 120,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังาน หน่วยป้องกนัรกัษา

ป่าที่ ชม.39 (แม่แหลง) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 315,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 

(หลงัที่ 1) หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที่ ชม.39 (แม่แหลง) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 31,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 

(หลงัที่ 2) หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที่ ชม.39 (แม่แหลง) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 31,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งน า้-หอ้งสุขา ขนาด 10 หอ้ง อทุยาน

แห่งชาติออบขาน จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 431,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการอทุยานแห่งชาติออบขาน 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัรบัรอง 1 หมายเลขครุภณัฑ ์ชม.4697 

 (หน่วยจดัการตน้น า้ขนุแม่กก) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 301,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังาน หมายเลขครุภณัฑ ์ชม.4696 

(หน่วยจดัการตน้น า้ขนุแม่กก) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 668,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังาน (หน่วยจดัการตน้น า้

สวนป่าสริิกติิ์) จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3 - 4 

หน่วยพทิกัษป่์าหว้ยบา้นชา้ง เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 83,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งน า้ชาย - หญงิ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าสะ

เมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 118,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนป่าไมล้าดยาง จงัหวดัเชยีงใหม่ กม. 1.762 4,338,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 35,497,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 3 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบถนนป่าไมล้าดยาง จงัหวดัเชยีงใหม่ กโิลเมตร 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงใหม่ กโิลเมตร 5252 26,995,300                   
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รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัเชยีงใหม่ กโิลเมตร 210 1,079,400                    

รายการระดบัที1่: คอกสตัวร์ ัว้ตาขา่ย 1,000 เมตร จงัหวดัเชยีงใหม่ คอก 3 2,663,100                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 35,829,400                

งบลงทนุ 35,829,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,829,400                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 35,829,400                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (โครงการหลวง) จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 2250 2,137,500                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 500 475,000                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 1150000 3,335,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 14973 15,272,500                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 5660 2,773,400                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 1100 770,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 1800 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 4150 4,233,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 2780 2,641,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 400 188,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 5600 2,744,000                    

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,287,200                 

งบลงทนุ 1,287,200                 

ครุภณัฑ์ 1,287,200                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,287,200                    

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

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 18,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 4 12,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 18 142,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีจงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 114,000                      

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

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 10 77,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 22 55,000                        

กรมป่าไม ้ 135,872,500              

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,844,300                 
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บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 4,844,300                 

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 4,844,300                 

งบลงทนุ 4,844,300                 

ครุภณัฑ์ 47,800                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 47,800                        

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูมสิ าหรบัเกบ็เมลด็พนัธุไ์ม ้จงัหวดั ตู ้ 2 47,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,796,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,796,500                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 3000 22,800                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ของป่า จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 2500 19,000                        

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงใหม่ กโิลเมตร 38 195,200                      

รายการระดบัที1่: สรา้งแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มจ้ากป่าปลูก จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 39 61,600                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 7526 4,440,400                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 55 26,900                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 30 30,600                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 5,290,000                 

โครงการจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผล

โครงการหลวง 5,290,000                 

จดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนโครงการพฒันาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวง 5,290,000                 

งบลงทนุ 4,730,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,730,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,730,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 800000 2,320,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 800000 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบกึ่งถาวร จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 20 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 100 390,000                      

งบอดุหนุน 560,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 560,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 8 560,000                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 37,454,600                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 5,558,500                 

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 5,558,500                 

งบลงทนุ 4,808,500                 

ครุภณัฑ์ 2,752,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,752,500                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุกน า้ดบัเพลงิแบบเอนกประสงคข์นาดความจุ

ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ลติร จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีจงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 5 252,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,056,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,056,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงใหม่ กโิลเมตร 400 2,056,000                    

งบอดุหนุน 750,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 15 750,000                      
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01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 31,896,100                

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 13,570,900                

งบลงทนุ 13,570,900                

ครุภณัฑ์ 4,857,300                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,658,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 2 1,658,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 345,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 3 75,000                        

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

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,703,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าชดุปฏบิตัิการป่าไม ้จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 2,703,600                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,713,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,416,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 2 1,416,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,240,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานหน่วยป้องกนัรกัษาป่า จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 4 5,240,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,056,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงใหม่ กโิลเมตร 400 2,056,000                    

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 725,000                   

งบลงทนุ 725,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 725,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 725,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 250000 725,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัเชยีงใหม่ หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 17,378,000                

งบลงทนุ 14,418,000                

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,393,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,393,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 1170000 3,393,000                    

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 2000 11,000,000                   
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งบอดุหนุน 1,240,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,240,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 500 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 400 280,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 400 320,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,720,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัเชยีงใหม่ หมู่บา้น 60 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัเชยีงใหม่ หมู่บา้น 50 1,000,000                    

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล จงัหวดั

เชยีงใหม่ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 15,200                        

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

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,290,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 4,290,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 4,290,000                 

งบลงทนุ 4,290,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,290,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,290,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 1100 4,290,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 59,432,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 59,432,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 44,480,800                

งบด าเนินงาน 3,220,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,220,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 2,519,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 295,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 206,400                      

งบลงทนุ 38,610,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,610,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 38,610,300                   

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 702000 1,158,300                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงใหม่ กโิลเมตร 50 257,000                      

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบกึ่งถาวร จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 10 350,000                      
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รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 5000 27,500,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 231 1,155,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 2100 8,190,000                    

งบอดุหนุน 2,650,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 50 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัเชยีงใหม่ หมู่บา้น 3 150,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 14,951,200                

งบด าเนินงาน 7,681,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,681,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 907,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,438,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 768,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 375,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,001,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,884,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 32,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 270,000                      

งบลงทนุ 6,270,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,270,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,270,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 3800000 6,270,000                    

งบอดุหนุน 1,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 10 700,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 6 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 24,561,600                

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 24,561,600                

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 1,658,000                 

งบลงทนุ 1,658,000                 

ครุภณัฑ์ 1,658,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,658,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 2 1,658,000                    

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 11,403,700                

งบลงทนุ 11,403,700                

ครุภณัฑ์ 1,075,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,075,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์ คนั 1 1,075,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,328,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,328,700                   
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รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 450000 1,305,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 850000 1,402,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 115840 880,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงใหม่ กโิลเมตร 156 801,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชมุชน จงัหวดั ไร่ 200 1,078,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 350 1,813,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 1660 1,577,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 450 220,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 1226 1,250,500                    

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 11,076,700                

งบลงทนุ 11,076,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,076,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 215,700                      

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช ากลา้ไมแ้บบถอดประกอบ ขนาด 20 x 20 

เมตร จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 215,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,861,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 1019000 2,955,100                    

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

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 200000 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงใหม่ กโิลเมตร 59 303,300                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 40 38,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 5588 2,738,100                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 3006 3,066,100                    

ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกจิและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 423,200                   

งบลงทนุ 423,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 423,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 423,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเชยีงใหม่ กลา้ 145900 423,200                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 16,535,200                

กรมอตุนิุยมวทิยา 16,535,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 16,535,200                

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 16,535,200                

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 16,535,200                

งบลงทนุ 16,535,200                

ครุภณัฑ์ 4,635,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ที่ศูนยอ์ตุุนิยมวทิยา

ภาคเหนือ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 97,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

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

ศูนยอ์ตุุนิยมวทิยาภาคเหนือ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,250,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศระบบตรวจวดัดว้ยสายตา     แบบ

 Electronic (กลอ้งธโีอโดไลท)์ ที่ศูนยอ์ตุุนิยมวทิยาภาคเหนือ ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 3,250,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,900,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,900,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศูนยอ์ตุุนิยมวทิยาภาคเหนือ ที่

ศูนยอ์ตุุนิยมวทิยาภาคเหนือ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 11,900,000                   

กระทรวงพลงังำน 215,697,300               

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 215,697,300              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 181,536,900              

โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดา้นพลงังานทดแทน 181,536,900              

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดา้นพลงังานทดแทน 181,536,900              

งบลงทนุ 181,536,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 181,536,900                 

ค่าควบคุมงาน 7,774,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้ง (งานปรบัปรุงประสทิธภิาพและ

เพิม่ก าลงัผลติ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้แม่ตืน) ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย 0 7,774,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 173,762,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องกงัหนัน า้และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพรอ้มอปุกรณ์ 

และติดต ัง้ (งานปรบัปรุงประสทิธภิาพและเพิม่ก าลงัผลติ โครงการไฟฟ้า

พลงัน า้แม่ตืน) ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 0 59,561,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน า้ พรอ้ม

ส่วนประกอบอืน่ๆ (งานปรบัปรุงประสทิธภิาพและเพิม่ก าลงัผลติ โครงการ

ไฟฟ้าพลงัน า้แม่ตืน) ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ 0 114,201,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 34,160,400                

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 34,160,400                

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 34,160,400                

งบลงทนุ 34,160,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,160,400                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 34,160,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

หว้ยโคง้ ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 332,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นแม่

เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 334,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงเครื่องกงัหนัน า้และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้แม่กมืหลวง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่

อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ โครงการ 1 8,763,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงเครื่องกงัหนัน า้และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้แม่สาบ ต าบลสะเมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ โครงการ 1 4,419,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงเครื่องกงัหนัน า้และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้แม่มาว ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง โครงการ 1 4,668,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงเครื่องกงัหนัน า้และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ระดบัหมู่บา้น โครงการบา้นแม่ก า

ปอง 1 และ 2 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ โครงการ 1 1,931,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงเครื่องกงัหนัน า้และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ระดบัหมู่บา้น โครงการฟ้าห่มปก 

ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ โครงการ 1 1,578,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงเครื่องกงัหนัน า้และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ระดบัหมู่บา้น โครงการบา้นป่าเมีย่ง

 ต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ โครงการ 1 1,461,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้แม่ตืน ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ โครงการ 1 18,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้แม่กมืหลวง  ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดั โครงการ 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้แม่มาว  ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ โครงการ 1 63,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้แม่สาบ  ต าบลสะเมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ โครงการ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้บ่อแกว้ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ โครงการ 1 17,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้แม่หาด ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดั โครงการ 1 39,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี สถานีพฒันาการ

เกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยแบแล ต าบลสบโขง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั แห่ง 1 384,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี สถานีพฒันาการ

เกษตรที่สูงตามพระราชด าริบา้นเสาแดง ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยาณิ แห่ง 1 332,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โครงการพฒันา

ป่าไมอ้นัเน่ืองมาจากพระราชด าริบา้นสบหาด ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย แห่ง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมปรบัปรุงแนวท่อส่งน า้ และอาคารโรงไฟฟ้า 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ระดบัหมู่บา้น โครงการบา้นแม่ก าปอง 1 และ 2 ต าบล

หว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ โครงการ 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ระดบั

หมู่บา้น ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมปรบัปรุงกงัหนัลมผลติไฟฟ้าขนาดเลก็และ

อปุกรณ์ประกอบโครงการสถานีพฒันาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอย

ม่อนลา้น ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 2,448,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมปรบัปรุงกงัหนัลมผลติไฟฟ้าและอปุกรณ์

ประกอบ ขนาด 275 กโิลวตัต ์โครงการหลวงแม่แฮ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะ

เมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,800,000                    

กระทรวงพำณิชย์ 1,288,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 1,288,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,288,000                 

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 1,288,000                 

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงมหำดไทย 565,354,600               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 7,058,600                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 381,100                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 381,100                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 381,100                   

งบรายจ่ายอื่น 381,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 381,100                      

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 6,061,900                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 6,061,900                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 1,561,900                 

งบลงทนุ 1,561,900                 

ครุภณัฑ์ 726,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 726,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารเขต 7 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 103,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารเขต 7  จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 623,300                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 835,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 835,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

เชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 835,000                      

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 175,600                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 175,600                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 175,600                   

งบรายจ่ายอื่น 175,600                   
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รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 175,600                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 48,169,800                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 13,918,000                

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 13,918,000                

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 13,918,000                

งบลงทนุ 13,918,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,918,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,918,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดกลาง กองรอ้ย อส.อ.เวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 8,322,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.สนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 34,038,300                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 34,038,300                

การบริหารงานอ าเภอ 34,038,300                

งบลงทนุ 34,038,300                

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,750,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,353,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชมุอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 7,353,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,308,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบกกัเกบ็น า้ที่วา่การอ าเภอกลัยาณิวฒันา 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,925,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั แห่ง 1 173,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต)  อ าเภอไชยปราการ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 231,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครอง  อ าเภอไชย

ปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 274,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต)  อ าเภอดอยเต่า 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 111,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 110,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครอง อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 75,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 526,600                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมส านกัทะเบยีนอ าเภอแม่ริม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 427,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 296,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 757,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหอ้งประชมุเฉลมิพระเกยีรติ อ าเภอสนั

ก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 485,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในที่วา่การอ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั แห่ง 1 396,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมส านกัทะเบยีนอ าเภอสนัทราย จงัหวดั แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,065,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 353,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่กาารอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภออมกอ๋ย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,867,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั แห่ง 1 146,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,088,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,871,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอฝาง จงัหวดั แห่ง 1 1,623,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 911,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 477,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 474,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ที่วา่การอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 284,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอแม่อาย จงัหวดั แห่ง 1 1,090,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงคห์นา้ที่วา่การอ าเภอเวยีงแหง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 204,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาที่วา่การอ าเภอเวยีงแหง จงัหวดั แห่ง 1 1,814,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถหนา้ที่วา่การอ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงคห์นา้ที่วา่การอ าเภออมกอ๋ย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 983,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้หอประชมุอ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั แห่ง 1 314,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้รอบหอประชมุอ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั แห่ง 1 373,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้รอบที่วา่การอ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั แห่ง 1 421,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. เขา้บา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอฮอด 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 118,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 168,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 213,500                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 213,500                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 213,500                   

งบลงทนุ 213,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 213,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 213,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 5 จงัหวดัเชยีงใหม่ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั แห่ง 1 213,500                      

กรมการพฒันาชมุชน 1,696,100                 
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แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,696,100                 

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 1,696,100                 

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 1,696,100                 

งบลงทนุ 1,696,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,696,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 138,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 138,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,558,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยเ์รียนรูทุ้นชมุชน ต าบลขวัมงุ อ าเภอสารภ ี

จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,558,000                    

กรมทีด่นิ 2,187,400                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,187,400                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 2,187,400                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 521,400                   

งบลงทนุ 521,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 521,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 521,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร   ต าบลเวยีง 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 521,400                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,666,000                 

งบลงทนุ 1,666,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,666,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 745,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ    

ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   ต าบล

เชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 600,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 921,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 427,000                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 94,110,800                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 66,332,800                

โครงการทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัรูปเพือ่พฒันา 6,020,000                 

พฒันาพื้นทีด่ว้ยวธิกีารจดัรูปทีด่นิ 6,020,000                 

งบลงทนุ 6,020,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,020,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,020,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัรูปที่ดนิเพือ่พฒันาพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 6,020,000                    

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 60,312,800                

สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการผงัเมอืง 17,500,000                

งบรายจ่ายอื่น 17,500,000                



87 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 17,500,000                   

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 42,812,800                

งบรายจ่ายอื่น 42,812,800                

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 42,812,800                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 27,778,000                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 27,778,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 27,778,000                

งบลงทนุ 27,778,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,778,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 27,778,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง บา้นดงหาดนาค หมู่ที่ 7 

ต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ความยาว 913 เมตร แห่ง 1 17,778,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ขาน บา้นทุ่งหลกุ หมู่ที่ 4 ต าบล

ท่าวงัพรา้ว อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ความยาว 200 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 412,131,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,207,500                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 2,207,500                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2,207,500                 

งบลงทนุ 2,207,500                 

ครุภณัฑ์ 2,207,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 552,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 25 552,500                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ตู ้ 25 107,500                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ตู ้ 25 137,500                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

เชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 50 85,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 25 72,500                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 50 150,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,655,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 25 1,655,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 25 550,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 25 400,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 25 225,000                      
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รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก ชดุ 50 190,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง เครื่อง 50 290,000                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 406,508,400              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 8,489,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 8,489,000                 

งบอดุหนุน 8,489,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,489,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 8,489,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นลาน หมู่ที่ 5 

ต าบลม่อนป่ิน องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง  จงัหวดั แห่ง 1 1,537,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ประกอบดว้ย สนาม

ฟตุบอล ขนาดกวา้ง 45 เมตร ยาว 65 เมตร สนามบาสเกตบอล ขนาด

กวา้ง 19 เมตร ยาว 32 เมตร    สนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 13 เมตร

 ยาว 22 เมตร สนามเบตอง 2 คอรท์ ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 18 เมตร

 และสนามตะกรอ้ 1 คอรท์ ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 18 เมตรหมู่ที่ 2 

ต าบลโป่งน า้รอ้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอฝาง จงัหวดั แห่ง 1 1,668,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 32 เมตร 

บา้นหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ตื่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น อ าเภอ

อมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 469,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ประกอบดว้ย สนามกฬีาเปตอง 2 

คอรท์ ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 13 เมตร สนามกฬีาตะกรอ้ 2 คอรท์ 

ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 20 เมตร และสนามวอลเลยบ์อล 2 คอรท์ 

ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 22 เมตร หมู่ที่ 4 ต าบลแม่แวน องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่แวน อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 539,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 25 เมตร 

ยาว 45 เมตร   หมู่ที่ 2 ต าบลแม่คือ เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอย

สะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 577,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามตะกรอ้ 2 คอรท์ ขนาดกวา้ง 18 เมตร 

ยาว 20 เมตร บา้นพระเจา้สององค ์หมู่ที่ 8 ต าบลมะขนุหวาน เทศบาล

ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 195,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 34 เมตร  บา้นสนัเขา้แคบกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยทราย เทศบาล

ต าบลหว้ยทราย อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 19 เมตร 

ยาว 32 เมตร บา้นวงัชามป้อม หมู่ที่ 7 ต าบลดอยหลอ่ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 704,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 36 

เมตร บา้นสนัลมจอย หมู่ที่ 13 ต าบลสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 2,380,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 35,731,100                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 15,603,000                

งบอดุหนุน 15,603,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,603,000                   



89 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 15,603,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ (ฝายยา่ซอ) ล า

น า้มาว หมู่ที่ 3 บา้นหวัฝาย ต าบลโป่งน า้รอ้น สนัฝายกวา้ง 20 เมตร สูง 

1.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอฝาง จงัหวดั แห่ง 1 1,295,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ ล  าเหมอืงตีน

ดอย หมู่ที่ 9 บา้นหวัฝาย - บา้นเวยีงหวาย ต าบลม่อนป่ิน กวา้ง 2 เมตร

 ยาว 1,395 เมตร ลกึเฉลีย่ 1.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่อนป่ิน แห่ง 1 9,998,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยบง หมู่ที่ 10 บา้นออนกลาง 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 50,948 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,987,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยตูบขา้ว หมู่ที่ 2 บา้นป่าขาม 

ต าบลบา้นตาล ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 19,600 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลบา้นตาล อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,110,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยสะบู หมู่ที่ 4 บา้นทุ่งโป่ง ต าบล

บา้นตาล ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 21,381 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลบา้นตาล อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,213,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 20,128,100                

งบอดุหนุน 20,128,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,128,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 20,128,100                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บา้นท่าขา้ม ต าบลบา้นแปะ เทศบาลต าบล

บา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 594,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บา้นท่า ต าบลปงต า  เทศบาลต าบลไชยปราการ 

อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,684,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บา้นลวงเหนือ ต าบลลวงเหนือ  เทศบาลต าบลลวง

เหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 689,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นเหลา่ป๋วย ต าบลดอยหลอ่ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 856,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 20 บา้นหว้ยทราย ต าบลดอยหลอ่ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 689,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นป่าจี้ ต าบลทุ่งหลวง เทศบาลต าบลเวยีงพรา้ว อ าเภอพรา้ว แห่ง 1 2,483,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น (ปรบัปรุงระบบ

เปลีย่นท่อเมนประปา) แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บา้นป่าแดด

เหนือ ต าบลป่าแดด เทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 860,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น (ปรบัปรุงท่อ

ประปาหมู่บา้น) แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บา้นน า้บ่อเยน็ 

ต าบลป่าแดด เทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 991,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 10 บา้นเหลา่ ต าบลทุ่งตอ้ม ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,956,100                    



90 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บา้นตน้กอก ต าบลบา้นกลาง เทศบาลต าบลบา้นกลาง

 อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 688,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บา้นม่วงพีน่อ้ง ต าบลมะขนุหวาน เทศบาลต าบลบา้น

กลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 696,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

ที่ต ัง้สนามกฬีาหมู่บา้น หมู่ที่ 3 บา้นหนองหวาย ต าบลยหุวา่  เทศบาล

ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้น

หนองสีแ่จ่ง, หมู่ที่ 4 บา้นหนองแฝก ต าบลหนองแฝก  เทศบาลต าบล

หนองแฝก อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,079,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 2 บา้นสนั

ป่าสกั, หมู่ที่ 7 บา้นกู่แดง และหมู่ที่ 9 บา้นสนัป่าสกั ต าบลหนองแฝก  

เทศบาลต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

ที่ต ัง้โรงเรียนบา้นหว้ยไมห้ก หมู่ที่ 6 บา้นหว้ยไมห้ก ต าบลม่อนจอง  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 3,163,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 7,061,000                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 7,061,000                 

งบอดุหนุน 7,061,000                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,061,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 7,061,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ กรป.

กลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวัขว่ง 

เทศบาลต าบลสองแคว อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหม่

หนองหอย เทศบาลต าบลสนัติสุข อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลยางคราม เทศบาลต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทาเหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สริินธร 3

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ย

ทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หว้ยแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลออ

นกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

ออนหลวย องคก์ารบริหารส่วนต าบลออนเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลขว่งเปา องคก์ารบริหารส่วนต าบลขว่งเปา อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ย

สม้ป่อย เทศบาลต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ย

ทราย เทศบาลต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นขนุ

กลาง เทศบาลต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่า

กลว้ย เทศบาลต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

หาดนาค เทศบาลต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลจอมทอง เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเชยีงดาว (บา้นทุ่งดนิแดง) เทศบาลต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเมอืงงาย เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ม่วงฆอ้ง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งขา้ว

พวง เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลd็เทศบาล

ต าบลปิงโคง้ เทศบาลต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล

ปฐมวยัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงคอง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เมอืงคอง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อรุโณทยั 

เทศบาลต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีอุ่น

เมอืง เทศบาลต าบลแม่นะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นขนุ

ขอ้น เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก า่ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าเดื่อ-มดืกา เทศบาลต าบลท่าเดื่อ-มดืกา อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เด่นคา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บงตนั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พงิคาราม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแอ่น อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโปง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปทุมสรา

ราม เทศบาลต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าไมแ้ดง

 เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โป่งกุ่ม 

เทศบาลต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่คือ เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สริินธร 

เทศบาลต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่ฮอ้ยเงนิ เทศบาลต าบลแม่ฮอ้ยเงนิ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไทย

เทอดไทอ้งคร์าชนัต ์84 พรรษา เทศบาลต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าขยุ 

เทศบาลต าบลสนัปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลดอยสะเกด็ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

เทพเสด็จ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอกแดง 

เทศบาลต าบลสงา่บา้น อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่า

เหมอืด เทศบาลต าบลส าราญราษฎร ์อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลตลาดขวญั เทศบาลต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

เขือ่นผาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขือ่นผาก อ าเภอพรา้ว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเวยีงพรา้ว เทศบาลต าบลเวยีงพรา้ว อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลน า้

แพร่ เทศบาลต าบลน า้แพร่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโป่ง 

เทศบาลต าบลบา้นโป่ง อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่ปัง๋ เทศบาลต าบลแม่ปัง๋ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแม่

แวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แวน อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสนั

ปง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัทราย อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

โหลง่ขอด องคก์ารบริหารส่วนต าบลโหลง่ขอด อ าเภอพรา้ว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลป่า

ไหน่ เทศบาลต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลป่าตุม้ เทศบาลต าบลป่าตุม้ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไร่ 

เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองหอย เทศบาลต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลชา้งเผอืก เทศบาลต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

หอย เทศบาลนครเชยีงใหม่ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงแม่เหยีะ เทศบาลเมอืงแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บวกครก

นอ้ย เทศบาลต าบลหนองป่าครัง่ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลป่าแดด เทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นท่าหลกุสนัทราย เทศบาลต าบลสนัผเีสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นขนุ

ช่างเคี่ยน องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่แจ่ม เทศบาลต าบลแม่แจ่ม อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหวั

ดอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พรา้ว

หนุ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่า

แดด เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

กิ่วสะแวก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพยุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

แจะ๊ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ปางอุง๋ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

เขยีดแหง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยาณิวฒันา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

เจด็หน่วย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอกลัยาณิวฒันา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่

ตะละมง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสนัมหาพน เทศบาลต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เมอืงกื้ด 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลจอมแจง้ เทศบาลต าบลจอมแจง้ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเป้า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าแป๋ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่แตง เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแม่

หอพระ เทศบาลต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปางฮ่าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสนัป่ายาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัป่ายาง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

ตาด เทศบาลต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปฐมวยั

ทปีงักรการุณยมติร เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นชา้ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นม่อน

เงาะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงกา๋ย อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        
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01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขี้เหลก็

หลวง เทศบาลต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โป่งแยง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

หอยใหม่ เทศบาลต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแม่

สา องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เหมอืงผ่า

 เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกาด

อ่าว องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หว้ยทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตน้ผึ้ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สระฉนั

ทนัต ์เทศบาลต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่ริม เทศบาลต าบลแม่ริม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ดอนแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจ าลอง

 เทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนเปา องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนเปา อ าเภอแม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ทุ่งปี๊ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งรวงทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหม่ปาง

เติม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นม่อน

ยะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัฟ้า

เวยีงอนิทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่แตะ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ม่วงป๊อก 

เทศบาลต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าเกีย๊ะ

ใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ย ัง้เมนิ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลย ัง้เมนิ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป้อก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเมงิเหนือ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยคอก

 (สะเมงิ) เทศบาลต าบลสะเมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าเปา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็รอ้งก่อง

ขา้ว เทศบาลต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสนั

โคง้ เทศบาลต าบลสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้จ า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลรอ้งววัแดง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลา้นตอง 

เทศบาลต าบลหว้ยทราย อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลออนใต ้เทศบาลต าบลออนใต ้อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าสกั

นอ้ย เทศบาลต าบลแม่ปูคา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสนัก าแพง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัก าแพง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โปง 

เทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เมอืงวะ 

เทศบาลต าบลเมอืงเลน็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่แฝก เทศบาลต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเจดยีแ์ม่ครวั เทศบาลต าบลเจดยีแ์ม่ครวั อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองแหยง่ เทศบาลต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงแม่โจ ้เทศบาลเมอืงแม่โจ ้อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สนันาเมง็

 เทศบาลต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลสนั

ป่าเปา เทศบาลต าบลสนัป่าเปา อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองหาร เทศบาลต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พระเจา้

ทองทพิย ์เทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งหลกุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพรา้ว อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทุ่งสะโตก เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลน า้บ่อหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้บ่อหลวง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเปียง

 เทศบาลต าบลบา้นแม อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลมะ

ขนุหวาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขนุหวาน อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มะขาม

หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่กา๊ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่กา๊ อ าเภอสนัป่าตอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลยหุวา่ เทศบาลต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสนักลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนักลาง อ าเภอสนั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทุ่งตอ้ม เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สนัป่า

ตอง เทศบาลต าบลสนัป่าตอง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ามะโอ 

เทศบาลต าบลขวัมงุ อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลชมพู เทศบาลต าบลชมภู อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนแกว้

 เทศบาลต าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่างิ้ว 

เทศบาลต าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีค า

ชมภู เทศบาลต าบลป่าบง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลสนั

ทรายมหาวงศ ์เทศบาลต าบลสนัทรายมหาวงศ ์อ าเภอสารภ ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แฝก เทศบาลต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่ากวา้ง เทศบาลต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลยางเน้ิง เทศบาลต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองผึ้ง 2 เทศบาลต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        
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01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ไชยสถาน เทศบาลต าบลไชยสถาน อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลขนุ

คง องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุคง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้

ซุม้ เทศบาลต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ช่างค า

หลวง เทศบาลต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองแกว๋ เทศบาลต าบลหนองแกว๋ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหารแกว้ เทศบาลต าบลหารแกว้ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองตองพฒันา เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา อ าเภอหางดง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสฏัฐิ

วนาราม เทศบาลต าบลสนัผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลน า้แพร่พฒันา เทศบาลต าบลน า้แพร่พฒันา อ าเภอหางดง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองควาย เทศบาลต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหางดง เทศบาลต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สบแม่ขา่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบแม่ขา่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่ท่าชา้ง เทศบาลต าบลแม่ท่าชา้ง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหลมิ

 เทศบาลต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ม่อนจอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นยาง

ครก องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นยาง

เปา องคก์ารบริหารส่วนต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

เกยีน องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสบโขง (บา้นแม่หลองหลวง) องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สบโขง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาคอเรือ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

โถ-เลาล ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อสล ีอ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

ลายใต ้เทศบาลต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลฎัฐวินั 

เทศบาลต าบลบา้นตาล อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าขา้ม เทศบาลต าบลท่าขา้ม อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอยค า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แพะดนิ

แดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลฮอด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สนัตน้

เปา เทศบาลต าบลไชยปราการ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่ทะลบ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทรายขาว

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใหม่

หนองบวั  เทศบาลต าบลหนองบวั อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าหดั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นอแล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หลา่ยฝาง

 เทศบาลต าบลแม่ขา่ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เหมอืงแร่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่งอน

กลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่สุน

หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหม่เสา

หนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหม่สนั

ตน้คู่ เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

ขา่ เทศบาลต าบลบา้นแม่ขา่ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเวยีงฝาง เทศบาลต าบลเวยีงฝาง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอยแกว้ 

เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสุข

ฤทยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าแดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคาย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่สาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอย

แหลม องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยลาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสนัตน้หมื้อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัตน้หมื้อ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมอืงแม่เหยีะ เทศบาลเมอืงแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครัง่

 2 เทศบาลต าบลหนองป่าครัง่ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนพฒันาตน้น า้ขนุคอง

 เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเมอืงนะ 1 เทศบาลต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลแม่คือ เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลสนัปูเลย เทศบาลต าบลสนัปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบา้นแม่ขา่ เทศบาลต าบลบา้นแม่ขา่ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสนั

ทราย เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลต าบลป่า

ไหน่ เทศบาลต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลแม่แวน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แวน อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลสนัทราย

พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัทราย อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลจอมแจง้ เทศบาลต าบลจอมแจง้ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลแม่แตง เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาล องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกื้ดชา้ง 2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่

ริม เทศบาลต าบลแม่ริม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลสนัโป่ง เทศบาลต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลแม่อาย (บา้นเด่น) เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลสนัตน้หมื้อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัตน้หมื้อ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบวกคา้ง เทศบาลต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลสนัก าแพง เทศบาลต าบลสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลออนใต ้เทศบาลต าบลออนใต ้อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลรอ้งววัแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลรอ้งววัแดง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนเทศบาลต าบล

เจดยีแ์ม่ครวั เทศบาลต าบลเจดยีแ์ม่ครวั อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลแม่แฝก เทศบาลต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลหนองแหยง่ เทศบาลต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลยหุวา่ เทศบาลต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลต าบลทุ่ง

สะโตก องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลน า้บ่อหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้บ่อหลวง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลหนองควาย เทศบาลต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 5,250,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 5,250,000                 

งบอดุหนุน 5,250,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,250,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 2,850,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 2,850,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย เทศบาลต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย เทศบาลต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดั คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย เทศบาลต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดั คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย 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 าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 349,977,300              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 10,997,800                

งบอดุหนุน 10,997,800                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 91,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง คนั 1 91,300                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 91,300                        

รายการระดบัที3่: รถจกัรยานยนตข์นาด 120 ซซี ีสถานีอนามยัสุเทพ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที3่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา 

สถานีอนามยับา้นป่าแดด เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั คนั 1 40,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 460,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง ตวั 1 460,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตวั 1 460,000                      

รายการระดบัที3่: หุ่นจ าลองฝึกปฏบิตัิการช่วยชวีติข ัน้สูงแบบเต็มตวั 

ผูใ้หญ่ สถานีอนามยัสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดั ตวั 1 460,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,755,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 1,755,500                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 1,755,500                    

รายการระดบัที3่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิ สถานีอนามยัสุเทพ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 270,000                      

รายการระดบัที3่: หมอ้ตม้ไขพาราฟิน สถานีอนามยัสุเทพ เทศบาล

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที3่: บนัไดฝึกเดนิ สถานีอนามยัสุเทพ เทศบาลต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 85,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องฝึกยนื สถานีอนามยัสุเทพ เทศบาลต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องผลติออกซเิจน สถานีอนามยัสุเทพ เทศบาล

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจ สถานีอนามยัสุเทพ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องห ัน่สมนุไพร สถานีอนามยัสุเทพ เทศบาล

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 85,600                        

รายการระดบัที3่: เครื่องอบลมรอ้น 12 ถาด สถานีอนามยัสุเทพ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 235,400                      

รายการระดบัที3่: เครื่องอดัแคปซูล 150 แคปซูล สถานีอนามยัสุเทพ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 386,700                      

รายการระดบัที3่: ชดุครุภณัฑพ์ฒันางานแพทยแ์ผนไทย สถานี

อนามยัสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 131,300                      

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง 

สถานีอนามยับา้นป่าแดด เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัความดนัโลหติสูง แบบสอดแขนชนิด

อตัโนมตัิ สถานีอนามยับา้นป่าแดด เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที3่: เตียงตรวจภายใน สถานีอนามยับา้นสนันาเมง็ 

เทศบาลต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เตียง 1 20,000                        

รายการระดบัที3่: รถเขน็ผา้เป้ือน สถานีอนามยับา้นสนันาเมง็ 

เทศบาลต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 11,500                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัความดนัแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลชมุชนดอนแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ อ าเภอ เครื่อง 1 70,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 353,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 353,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 353,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องบดสมนุไพร สถานีอนามยัสุเทพ เทศบาล

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 353,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 637,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 2 637,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 2 637,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องพ่นหมอกควนั สถานีอนามยัสุเทพ เทศบาล

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 118,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี สถานีอนามยับา้นสนันาเมง็ 

เทศบาลต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี สถานีอนามยับา้นสนันาเมง็ 

เทศบาลต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องขดัพื้น สถานีอนามยับา้นสนันาเมง็ เทศบาล

ต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,000                        
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รายการระดบัที3่: เครื่องอบผา้ ขนาด 50 ปอนด ์สถานีอนามยับา้นสนั

นาเมง็ เทศบาลต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี โรงพยาบาลชมุชนดอนแกว้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี โรงพยาบาลชมุชนดอนแกว้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี โรงพยาบาลชมุชนดอนแกว้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 4 80,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องพ่นหมอกควนั โรงพยาบาลชมุชนดอนแกว้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 59,000                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,701,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง แห่ง 1 7,701,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงสถานีอนามยัที่ถา่ย

โอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 7,701,000                    

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงอาคารแพทยแ์ผนไทย สถานีอนามยับา้นป่า

แดด เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงอาคารศูนยบ์ริการสาธารณสุขและอาคาร

โรงอบสมนุไพร สถานีอนามยับา้นป่าแดด เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอ

แม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,220,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถส าหรบัผูม้ารบับริการ สถานี

อนามยับา้นป่าแดด เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 340,000                      

รายการระดบัที3่: ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงและติดต ัง้หมอ้แปลง

ขนาด 160 KVA สถานีอนามยับา้นป่าแดด เทศบาลต าบลท่าผา 

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารบา้นพกัเจา้หนา้ที่และโรงจอดรถกู ้

ชพี/กูภ้ยังานการแพทยฉุ์กเฉิน สถานีอนามยับา้นป่าแดด เทศบาล

ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 3,550,000                    

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงอาคารศูนยบ์ริการสาธารณสุขโดยท าการท า

สภีายในและภายนอกพรอ้มเปลีย่นกระเบื้องลอนคู่ สถานีอนามยับา้น

สนันาเมง็ เทศบาลต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 201,000                      

รายการระดบัที3่: ต่อเติมหลงัคากนัฝนสาดหนา้อาคารสรา้งสุขถงึ

อาคารอนามยั

โดยท าการต่อเติมหลงัคากนัฝนสาดดา้นหนา้อาคารสรา้งสุขถงึอาคาร

อนามยั  ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร  ยาว  20.00  เมตร   สถานีอนามยั แห่ง 1 209,000                      

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงหอ้งกายภาพบ าบดัศูนยบ์ริการสาธารณสุข

เทศบาลต าบลสนันาเมง็

โดยท าการติดต ัง้ประตูเขา้-ออกอตัโนมตัิพรอ้มติดต ัง้

เครื่องปรบัอากาศจ านวน 3 เครื่อง สถานีอนามยับา้นสนันาเมง็ 

เทศบาลต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 225,000                      

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงหอ้งท างานและหอ้งบริการประชาชนภายใน

อาคารอนามยัพรอ้มติดต ัง้เครื่องปรบัอากาศ โดยท าการปรงัปรุงหอ้ง

ท างานอนามยัขนาดกวา้ง 4.00  เมตร ยาว 4.00  เมตร  และหอ้ง

บริการประชาชนกวา้ง  8.00  เมตร  ยาว  8.00  เมตร  พรอ้มติดต ัง้

เครื่องปรบัอากาศ  8  เครื่อง สถานีอนามยับา้นสนันาเมง็ เทศบาล แห่ง 1 656,000                      
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การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 220,033,000              

งบอดุหนุน 220,033,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 220,033,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 220,033,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.99-002 ถนนสายบา้นหว้ยน า้ดบิ หมู่ที่ 2 - บา้นใหม่

สนัตึง หมู่ที่ 8 กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 4,909,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ชม.ถ.7-003 และ ชม.ถ.7-002 ถนนบา้นหลวงและถนนชนิาประชาศรี 

(น า้ตกแม่ยะ) หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นหลวง ถงึหมู่ที่ 11 ต าบลขว่งเปา กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,112 เมตร หนา 0.05 เมตร พรอ้มติดต ัง้โคมไฟถนน LED 

เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 3,906,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชม.ถ.109-07 สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 107 (เลีย่งเมอืง) - หมู่ที่ 

13 บา้นทุ่งดนิแดง (สายทุ่งเศรษฐ)ี กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มก าแพงกนัดนิคอนกรีตเสริม

เหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 4,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยการเสริมผวิ

แอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.183-01 สายทางศรีดง

เยน็ - กิ่วจ าปี หมู่ที่ 11 จ านวน 5 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,744 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ สาย 1 3,746,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชม.ถ.40-001 สายทางบา้นป่าตึงนอ้ย - บา้นป่ายางงาม กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอ สาย 1 2,963,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชม.ถ.42-001 สายทางบา้นวดั - สหกรณ์ 5 กวา้ง 6 เมตร ยาว 

3,820 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ สาย 1 9,964,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชม.ถ.29-002 สายบา้นโป่ง หมู่ที่ 1 เชือ่มต่อ บา้นหนองไฮ หมู่ที่ 7 - ป่า

หวาย กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,670 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นโป่ง อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 3,590,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชม.ถ.195-002 สายทางถนนแยกสนัทราย - บา้นศรีค า้ กวา้ง 4 

เมตร ยาว 789 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัทราย

 อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 1,089,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชม.ถ. 141-01 สายทางบา้นทุ่งหญา้ หมู่ที่ 10 - บา้นแม่ตูม หมู่ที่ 4 กวา้ง

 4 เมตร ยาว 1,630 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 5,786,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.103-010 สายทางบา้นสนัตน้ฮกั หมู่ที่ 7 บา้น

แม่ขะจาน มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,670.50 ตารางเมตร เทศบาลต าบลจอม

แจง้ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 2,526,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.143-0001 สายทางบา้นปางมะกลว้ย หมู่ที่ 2 ถงึบา้น

แม่ใคร ้หมู่ที่ 7 และกิ่งถว้ย - ปางมะโอ หมู่ที่ 12 กวา้ง 4 เมตร ยาว 550 

เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง สาย 1 1,461,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชม.ถ.60-009 สายทางบา้นหว้ยน า้ริน ซอย 17 หมู่ที่ 3 จ านวน 2 ช่วง มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,935 ตารางเมตร เทศบาลต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ สาย 1 3,866,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชม.ถ.147-01 สายทางบา้นปงไคร ้- โป่งแยงนอก กวา้ง 4 เมตร ยาว 

2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างกวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.20 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 5,690,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชม.ถ.177-01 สายทางอ่างเกบ็น า้ - แยกกิ่วฮงุ หมู่ที่ 1 บา้นปาง

ตน้ฆอ้ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอยลาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 9,954,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.53-005 สายทางบา้นสนัมะแปบ หมู่ที่ 2 - 

บา้นแม่จอ้ง กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลแม่ปูคา อ าเภอสน้ก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 3,779,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชม.ถ.203-02 สายทางบา้นหนองแสะ บริเวณถนน หมู่ที่ 2 บา้น

หนองแสะ ซอย 3 - บา้นหว้ยทราย หมู่ที่ 8 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,507 

เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร เทศบาลต าบลหว้ยทราย อ าเภอสนัก าแพง สาย 1 2,250,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชม.ถ.18-006 สายทางบา้นสนัมะฮกฟ้า หมู่ที่ 7 - บา้นสนัป่าค่า 

หมู่ที่ 8 มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 6,901 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงตน้เปา 

อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 3,135,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.181-03 สายบา้นม่วงมา้ใต ้- บา้นม่วงเขยีว 

หมู่ที่ 5,6,9 จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 13,900 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลรอ้งววัแดง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 6,713,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชม.ถ.55-003 สายทางหว้ยแกว้ - อ่างเกบ็น า้หว้ยแกว้ หมู่ที่ 3 

บา้นหว้ยแกว้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย สาย 1 9,977,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.85-001 ถนนสายบา้นหนองไครห้ลวง - บา้นนาง

เหลยีว มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,782 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองจอ๊ม อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 3,562,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมทางผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชม.ถ.137-05 สายทางบา้นดง - บา้นกิ่วแลนอ้ย กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 360 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลบา้นแม อ าเภอสนัป่าตอง สาย 1 628,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.130-01 สายทางบา้นปวงสนุก หมู่ที่ 1 บา้นปวงสนุก 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 302 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0 - 0.25 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั สาย 1 691,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งปรบัปรุงผวิถนนเดมิ โดยการเสริมผวิแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.24-002 สายทางบา้นโป่ง 

หมู่ที่ 4 - บา้นป่างิ้ว หมู่ที่ 5 จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

12,195 ตารางเมตร เทศบาลต าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 3,594,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชม.ถ.126-03 สายบา้นตม๋ หมู่ที่ 11 - บา้นน า้บุ่น หมู่ที่ 10 กวา้ง

 4 เมตร ยาว 1,125 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลน า้แพร่พฒันา

 อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 1,952,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิถนนจราจรดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.79-002 ถนนสายหลกัปากทางเขา้

หมู่บา้นทา้วผายู - ถนนสายหลกับา้นป่าตาล หมู่ที่ 4 จ านวน 3 ช่วง มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,725 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสนัผกัหวาน สาย 1 1,815,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิทางดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.199-06 สายทางบา้นสนัปูเลย - บา้นรอ้งแหยง่ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลหนองแกว๋ 

อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 637,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.94-003 สายบา้นแม่ขกั หมู่ที่ 5 กวา้ง 6 เมตร ยาว 

290 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร เทศบาลต าบลหางดง อ าเภอหางดง สาย 1 533,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.144-005 สายทางบา้นหลวง หมู่ที่ 1 - 

บา้นดอย หมู่ที่ 13 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร 

พรอ้มปรบัปรุงรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 3,663,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชม.ถ.31-001 สายทางบา้นนาฟ่อน - บา้นพยุ บริเวณหมู่ที่ 5 บา้นแม่ลาย

เหนือ กวา้ง 5 เมตร ยาว 622 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลบ่อ

หลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 1,731,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนแบบโอเวอรเ์ลยด์ว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.33-003 สายบา้นป่าขาม หมู่ที่ 2 - บา้น

แม่ยยุ หมู่ที่ 7 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,965 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

บา้นตาล อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 5,780,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งเสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

โรงววั - บา้นหว้ยมะควดั กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนาเฉลีย่ 

0.05 เมตร เทศบาลต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 3,735,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจร เป็นผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายทางบา้นม่วงถอ้ย หมู่ที่ 7 - บา้นสนัปอธง หมู่ที่ 6 กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว สาย 1 2,590,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทางเลยีบ

คลองชลประทาน (โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่แฝก - แม่งดั) เชือ่ม

ระหวา่งบา้นใหม่ - บา้นช่อแล - บา้นสนัป่าสกั กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,150 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงแกนพฒันา อ าเภอ สาย 1 3,671,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ทางหลวง

หมายเลข 1096 สายแยกเขา้น า้ตกแม่สากวา้ง 5 เมตร ยาว 625 เมตร 

หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 937,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นกาดฮาว - 

บา้นพระบาทสีร่อย กวา้ง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 2,885,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทาง

บา้นริมออน หมู่ที่ 3 - บา้นป่าเปางาม หมู่ที่ 11 (ทางเขา้ฝายกู่เบี้ย) กวา้ง 

5 เมตร ยาว 3,025 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 

เทศบาลต าบลออนใต ้อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 5,420,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.157-01 สายบา้แม่คะ - บา้นป่าแงะ จ านวน 2 ช่วง มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 12,240 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่คะ

 อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 8,430,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.3-007 สายทางบา้นท่าตน้ปุย - บา้นม่วงค า - 

บา้นหวัดง - บา้นวงัแดง - บา้นป่าจี้ - บา้นสนัป่าตอง ต าบลอนิทขลิ กวา้ง

เฉลีย่ 5.50 เมตร ยาว 3,268 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 17,974 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา อ าเภอแม่แตง สาย 1 9,397,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิถนนดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.8-0012 สายทางบา้นสบแฝก - บา้นขวัมงุ ต าบลแม่

แฝกใหม่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,380 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 13,520 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจดยีแ์ม่ครวั สาย 1 6,970,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทาง

หลวงหมายเลข 1340 เชือ่มบา้นหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่งอน กวา้ง 5 

เมตร ยาว 2,720 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,600 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 9,340,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.13-011 สายทางบา้นหว้ยม่วง ซอย 1

 ต าบลปงต า กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,320 ตารางเมตร เทศบาลต าบลไชยปราการ อ าเภอ สาย 1 2,851,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.77-011 สายทางนิออนนิเวศน ์หมู่ที่ 10 ต าบลสนัปู

เลย กวา้ง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 4,750 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสนัปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั สาย 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.146-11 สายทางบา้นดอน - บา้นหวัฝาย มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 10,705 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน า้รอ้น สาย 1 5,870,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนดว้ยพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.100-61 , ชม.ถ.100-62 , ชม.ถ.100-63 , ชม.ถ.

100-64 , ชม.ถ.100-65 , ชม.ถ.100-66 , ชม.ถ.100-67 , ชม.ถ.100-68 ,

 ชม.ถ.100-069 ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 3 บา้นศาลา จ านวน 9 ช่วง มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 6,339 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน สาย 1 3,110,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชม.ถ.041-003 สายทางหมู่ที่ 11 บา้นท่ายาว - หมู่ที่ 6 บา้นโปง 

ต าบลป่าไผ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 7,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอสนัทราย สาย 1 5,610,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.49-001 สายทางบา้นเมอืงวะ หมู่ที่ 1 ซอยที่ 1/1 

เชือ่มต่อต าบลป่าไผ่ ต าบลเมอืงเลน็ กวา้ง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,060 ตารางเมตร และวางท่อ

คอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มวางบ่อพกั จ านวน 33 บ่อ เทศบาลต าบลเมอืง สาย 1 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนน ดว้ยพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.74-004 สายทางบา้นสนัหลวง หมู่ที่ 4 - บา้นรอ้ง

สกั หมู่ที่ 1 ต าบลสนันาเมง็ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสนันา สาย 1 5,140,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิถนนดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.4-0009 สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 1001 - วดั

มงคลเศรษฐ ีหมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร กวา้ง 7.50 เมตร ยาว 700 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,250 ตารางเมตร และยกฝาบ่อ 

เทศบาลเมอืงแม่โจ ้อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 3,730,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรดว้ยพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.155-05, ชม.ถ.155-06 สายทางถนนบา้น

หนองครอบ หมู่ที่ 4 ต าบลแม่กา๊ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,623 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,492 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลแม่กา๊ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 3,100,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.190-07 ภายในหมู่บา้นป่าตนั หมู่ที่ 4 ต าบลสนั

กลาง กวา้ง 3.80 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 6,650 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนักลาง อ าเภอ สาย 1 3,130,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชม.ถ.23-003 สายทางบา้นอาราม - บา้นทพั - บา้นไร่ 

ต าบลท่าผา จ านวน 6 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 18,765 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 9,367,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต บา้นทุ่งขา้วตอกใหม่ - บา้นแม่ฮกัพฒันา หมู่ที่ 9 ต าบลหนอง

แหยง่ กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 1,524 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 8,382 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสนัทราย สาย 1 5,460,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 16,381,100                

งบอดุหนุน 16,381,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,381,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 16,381,100                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 10,316,500                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลสงา่บา้น เทศบาล

ต าบลสงา่บา้น อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่าสกังาม เทศบาลต าบลลวง

เหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ยงู เทศบาลต าบลสนัทราย

 อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่ารวก เทศบาลต าบลไชย

ปราการ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยม่วงฝัง่ซา้ย เทศบาลต าบลแม่

สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,064,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบเปิง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 3,032,300                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่คะ (รวมศูนย)์ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 95,516,400                

งบอดุหนุน 95,516,400                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 95,516,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 95,516,400                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 55,845,900                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนพฒันาตน้น า้ขนุคอง เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง 

อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คนคน 8 

หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบา้นแม่ขา่ 

เทศบาลต าบลบา้นแม่ขา่ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสนัทราย เทศบาลต าบลสนัทราย

 อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลต าบลป่าไหน่ เทศบาลต าบลป่าไหน่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลแม่แวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แวน

 อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแกว้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสะเมงิใต ้เทศบาลต าบลสะ

เมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่

สาบ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลรอ้งววัแดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลรอ้งววัแดง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 15,942,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมอืงแม่เหยีะ เทศบาลเมอืงแม่เหยีะ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลต าบลเจดยีแ์ม่ครวั เทศบาลต าบลเจดยีแ์ม่

ครวั อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 23,728,500                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดชา้ง 1 องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 7,909,500                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสนัโป่ง เทศบาลต าบลสนั

โป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสนัก าแพง เทศบาลต าบล

สนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 7,049,000                 

งบอดุหนุน 7,049,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,049,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 7,049,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหว้ยทราย

 หมู่ที่ 5 บา้นหว้ยทราย ต าบลบา้นแปะ เทศบาลต าบลบา้นแปะ อ าเภอ

จอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสบแปะ 

หมู่ที่ 1 บา้นสบแปะ ต าบลบา้นแปะ เทศบาลต าบลบา้นแปะ อ าเภอ

จอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสบสอย 

หมู่ที่ 7 บา้นสบสอย ต าบลแม่สอย เทศบาลต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง แห่ง 1 481,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหว้ยหา้ 

หมู่ที่ 11 บา้นหว้ยหา้ ต าบลแม่สอย เทศบาลต าบลแม่สอย อ าเภอ แห่ง 1 481,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหว้ยโจ ้

หมู่ที่ 8 บา้นหว้ยโจ ้ต าบลสบเตีย๊ะ เทศบาลต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอ

จอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 537,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองอาบ

ชา้ง 1 หมู่ที่ 9 บา้นหนองอาบชา้ง ต าบลสบเตีย๊ะ เทศบาลต าบลสบเตีย๊ะ 

อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าศาลา 

หมู่ที่ 3 บา้นท่าศาลา ต าบลขว่งเปา องคก์ารบริหารส่วนต าบลขว่งเปา 

อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัดนิ หมู่

ที่ 7 บา้นวงัดนิ ต าบลขว่งเปา องคก์ารบริหารส่วนต าบลขว่งเปา อ าเภอ

จอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 964,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นโทง้ - หว้ย

ริน หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 1 บา้นนอ้ย ต าบลบงตนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบง

ตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นนอ้ย หมู่ที่

 1 บา้นนอ้ย ต าบลบงตนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า แห่ง 1 1,215,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแม่ขอ่งใต ้

หมู่ที่ 8 บา้นแม่ขอ่งใต ้ต าบลแม่กา๊ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่กา๊ 

อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 172,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นป่าคา หมู่ที่

 3 บา้นป่าคา ต าบลแม่ตื่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น อ าเภออม

กอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 389,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแม่ลอง 

หมู่ที่ 1 บา้นแม่ลอง ต าบลหางดง เทศบาลต าบลท่าขา้ม อ าเภอฮอด แห่ง 1 497,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 3,416,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 3,416,000                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 2,004,000                 
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งบลงทนุ 2,004,000                 

ครุภณัฑ์ 2,004,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,004,000                    

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 14 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เครื่อง 10 324,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,412,000                 

งบลงทนุ 1,412,000                 

ครุภณัฑ์ 1,412,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,412,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เครื่อง 47 272,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 8 88,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ชดุ 8 30,400                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 27 783,000                      

กระทรวงยตุธิรรม 30,155,400                

กรมคุมประพฤติ 45,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 45,800                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 45,800                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 45,800                     

งบลงทนุ 45,800                     

ครุภณัฑ์ 45,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 20,200                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น 18 น้ิว ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด

 กองบนิ 41 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 4 5,200                         
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รายการระดบัที1่: พดัลมโคจรติดเพดาน 16 น้ิว ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิด

ยาเสพติด กองบนิ 41 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 10 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 25,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด กองบนิ 41    ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ดื่มแบบ 2 ท่อ ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิด

ยาเสพติด กองบนิ 41   ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม้น า้อตัโนมตัิ ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพ

ติด กองบนิ 41   ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 6,800                         

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 26,090,900                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 26,090,900                

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 256,600                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 256,600                   

งบลงทนุ 256,600                   

ครุภณัฑ์ 256,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 137,200                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พลาสติก สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 170 51,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น 16 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 11 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 47,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ปตัตาเลีย่น สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 10 20,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะใตด้นิ   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชนจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑด์นตรี 13,500                        

รายการระดบัที1่: กตีารโ์ปร่ง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดั

เชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 3 13,500                        

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 25,834,300                

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 25,834,300                

งบลงทนุ 25,834,300                

ครุภณัฑ์ 522,300                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 213,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 5 36,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 100 80,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 7 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 11 88,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 125,500                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดั ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม เครื่อง 3 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม เครื่อง 2 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 10,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบล

แม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 19,300                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 66,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ี ขนาด  5 แรงมา้ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต

 7 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 26,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชยีงใหม่  

ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 40,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,500                         

รายการระดบัที1่: แผ่นรองเคลือ่นยา้ยผูป่้วย ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ แผ่น 1 7,500                         

ครุภณัฑโ์รงงาน 32,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีร/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม เครื่อง 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีร/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม เครื่อง 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: แม่แรงตะเฆ่  ขนาด 3 ตนั ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 15,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะแบบมอืถอื  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดั เครื่อง 3 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,312,000                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,312,000                   

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งอาคารชดุที่พกัอาศยัขา้ราชการ ขนาด 18 ยูนิต 

(ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชยีงใหม)่ ต าบลแม่สา อ าเภอแม่

ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 2 25,312,000                   

กรมราชทณัฑ์ 4,018,700                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 1,172,500                 

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 1,172,500                 

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 1,172,500                 

งบลงทนุ 1,172,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,172,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,172,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารฝึกวชิาชพีเอนกประสงค ์เรือนจ าอ าเภอฝาง

  ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,172,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 2,846,200                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 2,189,200                 

ยกระดบัการดูแลผูต้อ้งขงัหญิง ตามขอ้ก าหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) 756,800                   

งบลงทนุ 756,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 756,800                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 756,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุ ทณัฑสถานหญงิเชยีงใหม่  ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ งาน 1 663,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งศูนยก์ าลงัใจ เรือนจ าอ าเภอฝาง  ต าบลเวยีง 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ งาน 1 93,800                        

ควบคุมผูต้อ้งขงั 1,432,400                 

งบลงทนุ 1,432,400                 

ครุภณัฑ์ 1,432,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 530,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง เรือนจ ากลางเชยีงใหม่  ต าบลสนั

มหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 50 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ทณัฑสถานหญงิเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 130,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก ทณัฑสถาน

หญงิเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 13 182,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 608,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

เรือนจ ากลางเชยีงใหม่  ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 50 600,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมเพดาน 48 น้ิว เรือนจ าอ าเภอฝาง  ต าบลเวยีง 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 8 8,800                         

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 111,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบฝากเงนิและซื้อขายสนิคา้ผูต้อ้งขงั ทณัฑ

สถานหญงิเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 111,600                      

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 657,000                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 657,000                   

งบลงทนุ 657,000                   
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ครุภณัฑ์ 657,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 474,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้แลคเชอร ์เรือนจ ากลางเชยีงใหม่  ต าบลสนัมหาพน 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 600 474,000                      

ครุภณัฑด์นตรี 183,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีสากล เรือนจ าอ าเภอฝาง  ต าบลเวยีง อ าเภอ

ฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 183,000                      

กระทรวงแรงงำน 3,410,700                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 61,900                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 61,900                     

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 61,900                     

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 61,900                     

งบลงทนุ 61,900                     

ครุภณัฑ์ 61,900                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 26,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานแรงงานจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานแรงงานจงัหวดั

เชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัทพ์ื้นฐานแบบไรส้าย  ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 3,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,900                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ   ส านกังานแรงงานจงัหวดัเชยีงใหม่  

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เตา 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้รอ้นไฟฟ้า  ส านกังานแรงงานจงัหวดัเชยีงใหม่  

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 11,900                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 11,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 18 ลา้น

พกิเซล ส านกังานแรงงานจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 11,000                        

กรมการจดัหางาน 1,965,500                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 750,300                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 615,000                   

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 516,000                   

งบด าเนินงาน 516,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 516,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 135,300                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 29,300                     

งบด าเนินงาน 29,300                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 8,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,100                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 814,000                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 814,000                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม่  

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 814,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 401,200                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 344,600                   

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                         

1 อ าเภอ 1 ภูมปิญัญา 331,100                   

งบด าเนินงาน 331,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 323,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 323,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,600                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,000                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 1,383,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,383,300                 

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 1,383,300                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 30,300                     

งบลงทนุ 30,300                     

ครุภณัฑ์ 30,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

เชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 30,300                        

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 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 ์ของ 

ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 1,288,000                    

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 65,000                     

งบลงทนุ 65,000                     

ครุภณัฑ์ 65,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 65,000                        

รายการระดบัที1่: ตูส้าขาโทรศพัท ์ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 65,000                        
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กระทรวงวฒันธรรม 63,183,100                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 457,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 457,600                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 457,600                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 106,600                   

งบลงทนุ 106,600                   

ครุภณัฑ์ 106,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 106,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

 จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชยีงใหม่  

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 10 23,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 4 ลิ้นชกั  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

เชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

เชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 4 22,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 351,000                   

งบลงทนุ 351,000                   

ครุภณัฑ์ 351,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 351,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 6 118,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 9 232,200                      

กรมศิลปากร 57,124,100                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 9,150,000                 

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 9,150,000                 

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 9,150,000                 

งบลงทนุ 9,150,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,150,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,150,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถาน ภายในเวยีงท่ากาน 

ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานเจดยีแ์ละวหิารเวยีงสุทโธ  

 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 2,300,000                    
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รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานตามเสน้ทางเดนิทพั

สมเด็จพระนเรศวร  ส านกัศิลปากรที่ 7 เชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 2,350,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 35,000,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุภ์าคเหนือ 35,000,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว

พื้นทีร่ะดบัภาคเหนือ กลุ่มอารยธรรมลา้นนาฯ 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาฐานขอ้มูลโบราณคดเีพือ่ส่งเสริม/สนบัสนุน 

เชยีงใหม่ เมอืงมรดกโลก ส านกัศิลปากรที่ 7 เชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 31,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานเวยีงกมุกามเพือ่เตรียม

จดัต ัง้เป็นอทุยานประวตัิศาสตรเ์วยีงกมุกาม   ต าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภ ี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาและอนุรกัษพ์ื้นที่แหลง่ประวตัิศาสตรโ์บราณคด ี

เวยีงฮอด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่  ส านกัศิลปากรที่ 7 เชยีงใหม่  

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าป้ายบรรยายโบราณสถาน จงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่

อ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเที่ยว (ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ

ภาษาจนี)  ส านกัศิลปากรที่ 7 เชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง แห่ง 1 5,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 12,974,100                

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 6,500,000                 

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ครุภณัฑ์ 500,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 50 กโิลวตัต ์ส านกัศิลปากรที่ 7

 เชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ส  านกั

ศิลปากรที่ 7 เชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 7 6,000,000                    

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 6,474,100                 

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 6,474,100                 

งบลงทนุ 6,474,100                 

ครุภณัฑ์ 974,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 669,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เฉลมิพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจา้สริิกติ ์พระบรมราชนีินาถ เชยีงใหม่  

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 14 658,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ เชยีงใหม่  

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 2 11,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ หอสมดุแห่งชาติรชัมงัคลาภเิษกเชยีงใหม่ 

 ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 129,700                      

รายการระดบัที1่: จอทชัสกรีน ขนาด 55 น้ิว หอสมดุแห่งชาติรชัมงัคลาภเิษ

กเชยีงใหม่  ต าบลหายยา  อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 26,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  180 น้ิว หอสมดุแห่งชาติ

รชัมงัคลาภเิษกเชยีงใหม่  ต าบลหายยา  อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลมิ

พระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจา้สริิกติ ์พระบรมราชนีินาถ เชยีงใหม่  ต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงขนาดพกพา หอสมดุแห่งชาติรชัมงัคลา

ภเิษกเชยีงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 7,600                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ เชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 14,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 165,900                      

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้าย หอสมดุแห่งชาติรชัมงัคลาภเิษกเชยีง

ใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 6,900                         

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนหอ้งประชมุไรส้ายระบบดจิติอล หอสมดุ

แห่งชาติรชัมงัคลาภเิษกเชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ชดุ 1 159,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอสมดุแห่งชาติรชัมงัคลาภเิษก เชยีงใหม่

 ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งบริการผูค้น้ควา้ เพือ่เขา้สู่การบริการ กรม

ศิลปากร 4.0 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลมิพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจา้

สริิกติ ์พระบรมราชนีินาถ เชยีงใหม่  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 3,000,000                    

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 5,601,400                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 5,601,400                 

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 5,601,400                 

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัข ัน้พื้นฐาน 5,069,400                 

งบลงทนุ 5,069,400                 

ครุภณัฑ์ 5,069,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 619,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่

 ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็แบบกระจกใสมบีานเลือ่น วทิยาลยันาฏศิลป

เชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 10 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารทรงสูง จดัเกบ็ 4 ชัน้(บานเลือ่นเป็นกระจก) 

วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ตู ้ 10 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารเหลก็สูง จดัเกบ็ 4 ชัน้ (บานเลือ่นทบึ) วทิยาลยั

นาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 5 40,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน พรอ้มเกา้อี้ วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 160,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี พรอ้มติดต ัง้ วทิยาลยันาฏ

ศิลปเชยีงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 5 235,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 168,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 5 138,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 30,300                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั วดัส่วนสูง วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่ 

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,085,600                    

รายการระดบัที1่: ไฟพาร ์LED 54x3 WRGBW  วทิยาลยันาฏศิลป

เชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ โคม 32 224,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมไฟ LED  วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่ 

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมไฟ Moving Head วทิยาลยันาฏศิลป

เชยีงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้ไมโครโฟนบูม วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบล

หายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 12 21,600                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟน vocal condenser วทิยาลยันาฏศิลป

เชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟน shotgun วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบล

หายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 2 76,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ่งคอนโทรลไฟ wireless dmx 512 วทิยาลยันาฏศิลป

เชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 4 8,000                         

รายการระดบัที1่: หลอดไฟพาร ์วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ดวง 20 14,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายแบบเกี่ยวหู วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่ 

 ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 10 300,000                      

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายแบบติดปกเสื้อ วทิยาลยันาฏศิลป

เชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 8 176,000                      

รายการระดบัที1่: ล าโพง ขนาดพกพา ระบบ Bluetooth วทิยาลยันาฏศิลป

เชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: ล าโพงต ัง้โตะ๊ระบบ Bluetooh วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่

 ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑด์นตรี 1,965,000                    

รายการระดบัที1่: ระนาดเอก (รางไมส้กั ผนืไมช้งิชนั) วทิยาลยันาฏศิลป

เชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: ระนาดทุม้  (รางไมส้กั ผนืไมไ้ผ)่ วทิยาลยันาฏศิลป

เชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 45,000                        



126 / 303

หน่วย : บาท
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รายการระดบัที1่: ฆอ้งวงใหญ่  (รา้นฆอ้งโขนท าดว้ยไมส้กั ลูกฆอ้ง

ทองเหลอืง ลงหนิ หลอ่ )  วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วง 5 120,000                      

รายการระดบัที1่: ฆอ้งวงเลก็  (รา้นฆอ้ง โขนท าดว้ยไมส้กั ลูกฆอ้ง

ทองเหลอืง ลงหนิ หลอ่)   วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วง 5 140,000                      

รายการระดบัที1่:  กลองสองหนา้  วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหาย

ยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ลูก 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ซอสามสาย  วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 3 60,000                        

รายการระดบัที1่: โทนเซรามคิและร ามะนาไมช้งิชนั วทิยาลยันาฏศิลป

เชยีงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คู่ 3 18,000                        

รายการระดบัที1่: จะเขไ้มข้นุนลายเน้ือไม ้วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่ ต าบล

หายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 5 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลองตะโพนประกอบไมพ้ดุ(ลวดลาย) วทิยาลยันาฏศิลป

เชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมโหร(ีฆอ้งกลาง) (โขนแกะลายลงรกัปิดทอง 100 % 

ลูกฆอ้งทองเหลอืง ลงหนิหลอ่)  วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วง 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมโหรีวงเลก็ (โขนแกะลายลงรกัปิดทอง 100 % ลูก

ฆอ้งทองเหลอืง ลงหนิหลอ่)  วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วง 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมอญวงใหญ่ (รา้นฆอ้ง  ท าดว้ยไมส้กั แกะลวดลาย  

ลงรกั   ปิดทอง ลูกฆอ้งทองเหลอืง ลงหนิ หลอ่)  วทิยาลยันาฏศิลป

เชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วง 3 294,000                      

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมอญวงเลก็ (รา้นฆอ้ง   ท าดว้ยไมส้กั แกะลวดลาย  

ลงรกั   ปิดทอง  ลูกฆอ้งทองเหลอืง ลงหนิ หลอ่) วทิยาลยันาฏศิลป

เชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วง 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: กลองแขก (แกะสลกัลาย ลงรกัปิดทอง)  วทิยาลยันาฏ

ศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คู่ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตะโพนมอญ (เทา้แกะสลกัลาย ลงรกัปิดทอง) วทิยาลยั

นาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ลูก 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: กลองใหญ่คอนเสริต์ 40 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: คอนเสริตส์แนร ์วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่ ต าบลหายยา

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เฟรซฮ์อรน์ วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 2 300,000                      

รายการระดบัที1่:  เทนเนอรแ์ซกโซโฟน  วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบล

หายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คลาริเนต บแีฟต  วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหาย

ยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: Bb/F Tenor Trombone วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่ 

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: ฟลตุ  วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 40,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,218,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุ นกัดนตรีพื้นเมอืงภาคเหนือ (ชาย) วทิยาลยันาฏศิลป

เชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 10 15,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ชดุ นกัดนตรีพื้นเมอืงภาคเหนือ (หญงิ)  วทิยาลยันาฏ

ศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 10 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุ ฟ้อนดาบ (ชาย) วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบล

หายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 24,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุ กลองสะบดัชยั (ชาย) วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 10 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุ กลองปู่เจ่ (ชาย) วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบล

หายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุ ฟ้อนโต (ชาย) วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหาย

ยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 48,000                        

รายการระดบัที1่: ระบ าโบราณคด ี(ชดุระบ าศรีชยั) วทิยาลยันาฏศิลป

เชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนางในพรอ้มเครื่องประดบัและศรีษะประเภท ก. 

วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุพระแขนส ัน้ วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 260,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฟ้อนลาวดวงเดอืน (ชาย 2 ชดุ , หญงิ 2 ชดุ) วทิยาลยั

นาฏศิลปเชยีงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุมงักรกณัฐ ์พรอ้มศรีษะและเครื่องประดบั วทิยาลยั

นาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุแสงอาทติย ์พรอ้มศรีษะและเครื่องประดบั วทิยาลยั

นาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุวรุิญมขุ พรอ้มศรีษะและเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏ

ศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเบญจกาย พรอ้มศรีษะและเครื่องประดบั วทิยาลยั

นาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงแดงใหญ่ วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงแดงเลก็ วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ศีรษะเทพเจา้  วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่  ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ศีรษะ 9 180,000                      

ส่งเสริมสนบัสนุนการบริการทางสงัคม 56,000                     

งบลงทนุ 56,000                     

ครุภณัฑ์ 56,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 56,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 120 ซซี ีแบบเกยีร์

อตัโนมตัิ วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ คนั 1 56,000                        

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 476,000                   

งบลงทนุ 476,000                   

ครุภณัฑ์ 476,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 476,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่ ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 7 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่ ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 8 176,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี วทิยาลยันาฏศิลปเชยีงใหม่ ต าบลหายยา

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 6 90,000                        

กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 678,207,800               

สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 678,207,800              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 26,762,100                

โครงการพฒันางานวจิยัทางดาราศาสตร์ 14,262,100                

การพฒันางานวจิยัทางดาราศาสตร์ 14,262,100                

งบอดุหนุน 14,262,100                

รายจ่ายอืน่ 14,262,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัทางดาราศาสตร์ 0 14,262,100                   

โครงการพฒันาเครื่องมอืวดัส าหรบัตดิต ัง้บนดาวเทยีมเพือ่การศึกษา วจิยัโลกและ

วทิยาศาสตรอ์วกาศ 12,500,000                

การพฒันา ออกแบบและสรา้งอปุกรณ์/เครื่องมอืเพือ่การศึกษา วจิยัโลกและ

วทิยาศาสตรอ์วกาศ 12,500,000                

งบอดุหนุน 12,500,000                

รายจ่ายอืน่ 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเครื่องมอืวดัส าหรบัติดต ัง้บน

ดาวเทยีมเพือ่การศึกษา วจิยัโลกและวทิยาศาสตรอ์วกาศ 0 12,500,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 515,296,800              

โครงการพฒันาเครือขา่ยดาราศาสตรว์ทิยแุละยอีอเดซี ่(Geodesy) 260,717,000              

การสรา้งเครือขา่ยในการพฒันาดาราศาสตรว์ทิยุ 260,717,000              

งบอดุหนุน 260,717,000              

ค่าใชส้อย 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาดาราศาสตรว์ทิยุ 0 4,500,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้าดเีซล ขนาด 800 เควเีอ ต าบลดอนแกว้

 อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 6,000,000                    

ครุภณัฑโ์รงงาน 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: รถกระเชา้บูมลฟิท ์ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั คนั 1 10,000,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 143,000,000                 

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทรรศนว์ทิย ุ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 135,000,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบป้องกนัการแพร่คลืน่สญัญาณวทิยรุบกวนระบบ

ประมวลผล ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 8,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 54,552,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารควบคุมกลอ้งโทรทรรศนว์ทิยขุนาดเสน้

ผ่านศูนยก์ลาง 40 เมตร พรอ้มอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 

ระบบสาธารณูปการ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 54,552,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าออกแบบก่อสรา้งอาคารศูนยป์ฏบิตัิการเทคโนโลยดีา้น

คลืน่วทิยแุละอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 7,000,000                    

ค่าควบคุมงาน 665,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารควบคุมกลอ้งโทรทรรศน์

วทิยขุนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 40 เมตร พรอ้มอาคารประกอบและระบบ

สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั แห่ง 1 665,000                      
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รายจ่ายอืน่ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการรบัสญัญาณความถีว่ทิยุ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาสญัญาณนาฬกิาและสญัญาณ

ความถีข่องกลอ้งโทรทรรศนว์ทิยุ 0 10,000,000                   

โครงการพฒันาและสรา้งนวตักรรมเพือ่การพึง่พาตนเอง 63,000,000                

การพฒันา ออกแบบและสรา้งอปุกรณ์/เครื่องมอืทางดา้นดาราศาสตรเ์พือ่การพึง่พา

ตนเอง 63,000,000                

งบอดุหนุน 63,000,000                

รายจ่ายอืน่ 63,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาหอ้งปฏบิตัิการการพฒันาและ

บริการเทคโนโลยดีา้นคลืน่วทิยแุละอเิลก็ทรอนิกส์ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาหอ้งปฏบิตัิการเทคโนโลยทีศัน 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาหอ้งปฏบิตัิการขึ้นรูปชิ้นงานกล

ความละเอยีดสูง 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาหอ้งปฏบิตัิการแมค็คาทรอนิกส์ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาหอ้งปฏบิตัิการประมวลผลขอ้มูล

และคอมพวิเตอรส์มรรถนะสูง 0 15,000,000                   

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางดาราศาสตร์ 154,851,700              

การพฒันา ปรบัปรุงและการวางโครงสรา้งพื้นฐานทางดาราศาสตร์ 154,851,700              

งบอดุหนุน 154,851,700              

ค่าใชส้อย 3,858,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าพื้นที่ราชพสัดุ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,258,800                    

ค่าวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุดาราศาสตร์ 0 3,000,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,491,000                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์คอมพวิเตอรส์นบัสนุนการบริหารจดัการองคก์ร 

ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 11,491,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 60,252,000                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ดาราศาสตรส์ าหรบัการซอ่มบ ารุง  ต าบลดอนแกว้

 อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ดาราศาสตรส์ าหรบัการวจิยัวทิยาศาสตร์

บรรยากาศ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 16,152,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ทอ้งฟ้าจ าลองระบบดจิติอล ต าบลดอนแกว้ 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 35,100,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งงานภูมสิถาปตัยกรรม งานสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการอทุยานดาราศาสตรส์ริินธร (AstroPark) ต าบลดอนแกว้ 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งชดุการเรียนรูท้างดาราศาสตรอ์ทุยานดารา

ศาสตรส์ริินธร ระยะที่ 1 ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 10,000,000                   

ค่าควบคุมงาน 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งงานภูมสิถาปตัยกรรม งาน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอทุยานดาราศาสตรส์ริินธร (AstroPark) 

ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 650,000                      

รายจ่ายอืน่ 29,599,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการการศึกษาวจิยัวทิยาศาสตร ์โลกและ 0 2,704,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเครือขา่ยกลอ้งโทรทรรศน์

ควบคุมระยะไกลอตัโนมตัิ 0 6,895,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืภาคีกลอ้งโทรทรรศนร์งัสี

เชอเรนคอฟ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบควบคุมกลอ้งโทรทรรศน์

ยคุใหม่ (Modern telescope control system) 0 10,000,000                   

การใหบ้ริการโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีางดาราศาสตร์ 36,728,100                

การส่งเสริมและสนบัสนุนการสรา้งแรงบนัดาลใจและความตื่นตวัทางวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 36,728,100                

งบอดุหนุน 36,728,100                

ค่าใชส้อย 17,779,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 919,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 960,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 8,514,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,198,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,335,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 180,000                      

ค่าวสัดุ 1,830,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 150,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,604,200                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ดาราศาสตรเ์พือ่การใหบ้ริการอทุยานดาราศาสตร์

สริินธร ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 3,604,200                    

รายจ่ายอืน่ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันายวุวจิยัและครุวจิยัระดบัโรงเรียน 0 5,000,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 64,439,700                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 64,439,700                

พฒันาประสทิธภิาพการบริหารจดัการองคก์ร 64,439,700                

งบอดุหนุน 64,439,700                

เงนิเดอืน 61,004,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากรอตัราเดมิ อตัรา 125 60,254,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิสวสัดกิารอืน่ๆ 1 750,000                      

ค่าใชส้อย 3,435,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีอตัราเดมิ อตัรา 124 3,435,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 71,709,200                

การพฒันาก าลงัคนทางดา้นดาราศาสตรโ์ดยการสรา้งเครือขา่ย/การถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 71,709,200                

การพฒันาเครือขา่ยดา้นดาราศาสตร์ 28,767,800                
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งบอดุหนุน 28,767,800                

ค่าใชส้อย 3,817,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,317,800                    

ค่าวสัดุ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตร์ 0 1,500,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าสมาชกิสหพนัธด์าราศาสตรน์านาชาติ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดัประชมุวชิาการดาราศาสตรร์ะดบัชาติ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสนบัสนุนกจิกรรมทางดาราศาสตร์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการประชมุนกัดาราศาสตรรุ่์นใหม่ของเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบันกัศึกษาและครูสอนฟิสกิสภ์าคฤดูรอ้น 0 200,000                      

รายจ่ายอืน่ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยฝึ์กอบรมดาราศาสตรน์านาชาติ

ภายใตยู้เนสโก 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพดา้นดารา

ศาสตรใ์นภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการดาราศาสตรข์ ัว้โลก 0 2,000,000                    

การสรา้งความตระหนกัและการถา่ยทอดองคค์วามรู/้เทคโนโลยดีา้นดาราศาสตร์ 10,789,700                

งบอดุหนุน 10,789,700                

ค่าตอบแทน 208,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 208,800                      

ค่าใชส้อย 9,216,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,161,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,070,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 181,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,303,300                    

ค่าวสัดุ 264,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 264,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการประชมุวชิาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย 0 100,000                      

รายจ่ายอืน่ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการแขง่ขนัดาราศาสตรโ์อลมิปิก 0 1,000,000                    

การพฒันาระบบบริหารจดัการ 32,151,700                

งบอดุหนุน 32,151,700                

ค่าตอบแทน 2,809,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร 0 290,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประกนัสุขภาพ/รกัษาพยาบาล 0 1,717,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 802,200                      

ค่าใชส้อย 19,342,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,476,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,790,400                    
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รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 454,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 960,400                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 22,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าเช่ารถ คนั 4 399,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าเช่ารถ คนั 1 323,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าเช่ารถ คนั 1 338,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าส านกังานประสานงาน 0 129,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 7,158,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,161,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 447,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการเครือขา่ย 0 1,710,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 240,000                      

ค่าวสัดุ 2,821,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,270,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 50,800                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการประชมุผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน 0 20,000                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 12,561,885,114           

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 1,028,042,800            

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 2,045,100                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 2,045,100                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 2,045,100                 

งบรายจ่ายอื่น 2,045,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 2,045,100                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 103,659,300              

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 103,659,300              

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 41,958,700                

งบอดุหนุน 41,958,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 41,958,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 25,270,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 16,688,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 61,700,600                

งบอดุหนุน 61,700,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 61,700,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 47,212,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 14,488,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,000                 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,200,000                 

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 1,200,000                 
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งบรายจ่ายอื่น 1,200,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 1,200,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 912,119,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 912,119,200              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 33,562,900                

งบอดุหนุน 33,562,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 33,562,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 5,484,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 5,387,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 22,691,200                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 878,556,300              

งบอดุหนุน 878,556,300              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 878,556,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 745,013,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 45,099,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 24,736,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 23,435,900                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 40,271,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,019,200                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 3,685,000                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 3,685,000                 

งบลงทนุ 3,685,000                 

ครุภณัฑ์ 1,461,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่

 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่

 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

 จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่

 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 385,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

 จงัหวดัเชยีงใหม่ จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

เชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัประชมุ Conference ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 15 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 155,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000  

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารภาค 15 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 42,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,224,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 137,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นโรงจอดรถ (หลงัที่ 1) ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 15   ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 93,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นโรงจอดรถ (หลงัที่ 2) ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 15   ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 43,800                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,086,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่   

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 2,086,300                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 1,070,900                 

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,070,900                 

งบลงทนุ 1,070,900                 

ครุภณัฑ์ 1,070,900                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,070,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 35 560,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 35 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 15 เชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

15 เชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 15 เชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

15 เชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่

 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 3,868,000                 

จดัการศึกษานอกระบบ 3,868,000                 

งบลงทนุ 3,868,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,868,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,868,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหลงัคา (4 หลงั) ส านกังาน กศน.จงัหวดั

เชยีงใหม่ ต าบลดอกแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 3,868,000                    

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 395,300                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 395,300                   

งบลงทนุ 395,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 395,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 395,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอจอมทอง ต าบลบา้น

หลวง อ าเภอจอมทอง  จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 147,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอไชยปราการ ต าบล

ปงต า อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 172,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอแม่แจ่ม ต าบลช่างเคิ่ง

 อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 76,000                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,750,867,014            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 2,920,154                 
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โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,920,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,920,154                 

งบด าเนินงาน 2,920,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,920,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,920,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 3,001,000                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 3,001,000                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 3,001,000                 

งบลงทนุ 3,001,000                 

ครุภณัฑ์ 3,001,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,001,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนหางดงรฐั

ราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนสารภี

พทิยาคม ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเชยีงดาว

วทิยาคม ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนอมกอ๋ย

วทิยาคม ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนแม่แตง 

ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,128,802,060            

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,079,170,600            

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,079,170,600            

งบอดุหนุน 1,079,170,600            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,079,170,600               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 174984 1,079,170,600               

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 174984 133,760,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 174984 68,975,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 174984 71,268,900                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 174984 114,220,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 174984 690,945,800                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 49,631,460                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 16,964,000                

งบลงทนุ 16,964,000                

ครุภณัฑ์ 8,200,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนกาวลิะอนุกูล ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัน า้บ่อหลวง ต าบลน า้บ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปากทางท่าลี ่ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนพรา้วบูรพา ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่เหยีะ ต าบลแม่แวน อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนต าบลท่าผา ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกองแขก ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่นาจร ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่แดดนอ้ย ต าบลแม่แดด อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแจ่มหลวง ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนป่าแป๋วทิยา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับา้นเหลา่ ต าบลเมอืงกา๋ย อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเมอืงกื้ด ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสะลวงนอก ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นป่าติ้ว ต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นคาย ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นป่ากอ๊ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองโคง้ ต าบลตน้เปา-สนักลาง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสนัก าแพงคนัธาอนุสรณ์ ต าบลสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแช่ชา้ง (เทพนานุกูล) ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัรอ้งววัแดงศรีจนัทรว์ทิยาคาร ต าบลรอ้งววัแดง อ าเภอสนัก าแพง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัลา้นตอง ต าบลหว้ยทราย อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบวกคา้ง ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหลกัปนั ต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเจดยีแ์ม่ครวั ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโรงววั ต าบลแม่กา๊ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัท่าตน้กวาว ต าบลยางเน้ิง-สารภชี อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับวกครกเหนือ ต าบลหนองผึ้ง-ท่าวงั อ าเภอสารภ ีจงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสนัทราย ต าบลขวัมงุ-สนัทราย อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเวยีงเศรษฐวีทิยา ต าบลหนองแฝก-ดอนแกว้ อ าเภอสารภ ีจงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นฟ่อน ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนแม่โถวทิยาคม ต าบลบ่อสล ีอ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตาลเหนือ ต าบลบา้นตาล อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปงต า ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัป่าแดง ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหมู่บา้นสหกรณ์ 2 ต าบลบา้นสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหว้ยแกว้ ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนแม่หอพระวทิยาคม ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชยีงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนมธัยมกลัยาณิวฒันาเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอแม่

แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,764,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,764,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนกาวลิะอนุกูล ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นปากทางท่าลี ่ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง

 จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนพรา้วบูรพา ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 351,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแม่เหยีะ ต าบลแม่แวน อ าเภอพรา้ว แห่ง 1 338,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนต าบลท่าผา ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกองแขก ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 350,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแม่นาจร ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแม่แดดนอ้ย ต าบลแม่แดด อ าเภอแม่แจ่ม

 จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแจ่มหลวง ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอแม่แจ่ม

 จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนป่าแป๋วทิยา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 391,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเมอืงกื้ด ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแม่แตง แห่ง 1 118,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดั แห่ง 1 69,800                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นป่าติ้ว ต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั แห่ง 1 134,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นคาย ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 246,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นป่ากอ๊ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนสนัก าแพงคนัธาอนุสรณ์ ต าบลสนัก าแพง 

อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 333,300                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัรอ้งววัแดงศรีจนัทรว์ทิยาคาร ต าบลรอ้งววั

แดง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหลกัปนั ต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 385,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเจดยีแ์ม่ครวั ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสนั

ทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 164,900                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัโรงววั ต าบลแม่กา๊ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัท่าตน้กวาว ต าบลยางเน้ิง-สารภชี อ าเภอ

สารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับวกครกเหนือ ต าบลหนองผึ้ง-ท่าวงั อ าเภอ

สารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสนัทราย ต าบลขวัมงุ-สนัทราย อ าเภอ

สารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 101,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเวยีงเศรษฐวีทิยา ต าบลหนองแฝก-ดอนแกว้ 

อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 400,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นฟ่อน ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง แห่ง 1 253,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตาลเหนือ ต าบลบา้นตาล อ าเภอฮอด แห่ง 1 124,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นปงต า ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัป่าแดง ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนแม่หอพระวทิยาคม ต าบลแม่หอพระ อ าเภอ

แม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนมธัยมกลัยาณิวฒันาเฉลมิพระเกยีรติ ต าบล

บา้นจนัทร ์อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 400,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 32,667,460                

งบลงทนุ 32,667,460                

ครุภณัฑ์ 32,667,460                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 25,947,460                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ  ต าบลพระ

สงิ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัเจด็ยอด  ต าบลชา้งเผอืก  อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัขว่งสงิห ์ ต าบลชา้งเผอืก  อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัป่าตนั  ต าบลป่าตนั อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลบา้นท่อเมอืงลงั  ต าบลป่าตนั 

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนท่าศาลา  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัดอนจ ัน่  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัวงัสงิหค์ า  ต าบลป่าแดด  อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัขะจาว  ต าบลฟ้าฮ่าม  อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่เหยีะสามคัคี ต าบลบา้นบ่อ  

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัรอ้งออ้  ต าบลสนัผเีสื้อ  อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าหลกุสนัทราย ต าบลสนัผเีสื้อ  

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเชงิดอยสุเทพ ต าบลสุเทพ  

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นบวกครกนอ้ย  ต าบล

หนองป่าครัง่ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  ต าบล

ชา้งเผอืก  อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนกาวลิะอนุกูล  ต าบลวดัเกต  อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัช่างเคี่ยน  ต าบลชา้งเผอืก  อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัป่าแดด  ต าบลป่าแดด  อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนศิริมงัคลาจารย ์ ต าบลแม่เหยีะ  

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนวดัท่าเดื่อ ต าบลสนัผเีสื้อ  

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัป่าขอ่ยใต ้ ต าบลสนัผเีสื้อ  อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอปุถมัภ1์  ต าบลสุเทพ  

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 5 240,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัสวนดอก  ต าบลสุเทพ  อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโป่งนอ้ย  ต าบลสุเทพ  อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัเสาหนิ  ต าบลหนองหอย  อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองโคง้  ต าบลตน้เปา-สนักลาง

  อ าเภอสนัก าแพง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบ่อสรา้งนรากรประสาท  ต าบลตน้

เปา  อ าเภอสนัก าแพง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบวกคา้ง  ต าบลบวกคา้ง  อ าเภอ

สนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัลา้นตอง  ต าบลหว้ยทราย  อ าเภอ

สนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแช่ชา้ง (เทพนานุกูล)  ต าบลแช่

ชา้ง  อ าเภอสนัก าแพง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัสนัมะฮกฟ้า  ต าบลตน้เปา  อ าเภอ

สนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัสนัป่าค่า  ต าบลตน้เปา  อ าเภอสนั

ก าแพง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนสนัก าแพงคนัธาอนุสรณ์  ต าบลสนั

ก าแพง อ าเภอสนัก าแพง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเชงิดอย(ดอยสะเกด็ศึกษา)  

ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบ่อหนิ  ต าบลตลาดขวญั  อ าเภอ

ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าไมแ้ดง  ต าบลป่าป้อง  อ าเภอ

ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชลประทานผาแตก ต าบลลวงเหนือ  

อ าเภอดอยสะเกด็  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าเหมอืด  ต าบลส าราญราษฎร ์ 

อ าเภอดอยสะเกด็  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนแม่คือวทิยา  ต าบลแม่คือ  อ าเภอ

ดอยสะเกด็  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนแม่โป่งประชาสามคัคี ต าบลแม่โป่ง  

อ าเภอดอยสะเกด็  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นลวงเหนือ  ต าบลลวงเหนือ  

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าเสรา้  ต าบลสนัปูเลย  อ าเภอ

ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนทาเหนือวทิยา  ต าบลทาเหนือ  

อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนหมู่บา้นสหกรณ์ 2 ต าบลบา้นสหกรณ์ 

 อ าเภอแม่ออน  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหว้ยทราย  ต าบลแม่ทา  อ าเภอแม่

ออน  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหว้ยแกว้  ต าบลหว้ยแกว้  อ าเภอ

แม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 5 240,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นตน้ผึ้ง  ต าบลโป่งน า้รอ้น  อ าเภอ

ฝาง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นม่วงชมุ  ต าบลม่อนป่ิน  อ าเภอ

ฝาง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นลาน  ต าบลม่อนป่ิน  อ าเภอฝาง ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหวันา สาขาบา้นหว้ยหมากเลีย่ม 

 ต าบลม่อนป่ิน  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นม่อนป่ิน  ต าบลม่อนป่ิน  อ าเภอ

ฝาง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่ขา่  ต าบลแม่ขา่  อ าเภอฝาง  ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปางปอย  ต าบลแม่คะ  อ าเภอ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้(ฝาง) ต าบลแม่คะ  

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทุ่งหลกุ  ต าบลแม่งอน  อ าเภอ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นยาง  ต าบลแม่งอน  อ าเภอฝาง  ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเจา้แม่หลวงอปุถมัภ1์  ต าบลเแม่งอน 

 อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนัป่าแดง  ต าบลแม่สูน  อ าเภอ

ฝาง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปางสกั  ต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง ชดุ 6 288,840                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่สูนนอ้ย ต าบลแม่สูน  อ าเภอ

ฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองยาว  ต าบลแม่สูน  อ าเภอ

ฝาง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยเฮี่ยน  ต าบลเวยีง  อ าเภอ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเวยีงฝาง  ต าบลเวยีง  อ าเภอฝาง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนัทรายคองนอ้ย  ต าบลเวยีง  

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหวันา  ต าบลม่อนป่ิน  อ าเภอฝาง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นขอบดง้  ต าบลม่อนป่ิน  อ าเภอ

ฝาง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเวยีงหวาย  ต าบลม่อนป่ิน  

อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเหมอืงแร่  ต าบลแม่คะ  อ าเภอ

ฝาง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหลวง (อ.ฝาง) ต าบลแม่งอน  

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเทพศิรินทร ์๙โครงการหลวงในพระ

บรมราชูปถมัภ ์ ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 7 336,980                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวรุิณเทพ  ต าบลแม่งอน  อ าเภอฝาง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโป่งถบื  ต าบลเวยีง  อ าเภอฝาง  ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนัตน้ดู่  ต าบลสนัทราย  อ าเภอ

ฝาง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยงูกลาง ต าบลสนัทราย  

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 5 240,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดันนัทาราม  ต าบลสนัทราย  อ าเภอ

ฝาง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัศรีบุญเรือง  ต าบลสนัทราย  

อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนราชประชานุเคราะห3์0  ต าบลแม่อาย 

 อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนไทยทนุบา้นสนัตน้ดู่ ต าบลท่าตอน  

อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา  ต าบลท่าตอน  อ าเภอ

แม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล(บา้นผาใต)้  

ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าแดง  ต าบลบา้นหลวง  อ าเภอ

แม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองขี้นกยาง ต าบลแม่นาวาง  

อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนประพนัธ ์- อารียห์งษส์กลุ(บา้นหว้ย

หลวง) ต าบลแม่นาวาง  อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่สาว  ต าบลแม่สาว  อ าเภอแม่

อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโป่งไฮ  ต าบลแม่สาว  อ าเภอแม่

อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ฮ่าง ต าบลแม่สาว  

อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนัป่าขา่  ต าบลแม่สาว  อ าเภอ

แม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนัตน้หมื้อ ต าบลสนัตน้หมื้อ  

อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 7 336,980                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหว้ยน า้เยน็  ต าบลท่าตอน  อ าเภอ

แม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่ามะแกง  ต าบลท่าตอน  อ าเภอ

แม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเพยีงหลวง 1 (บา้นท่าตอน) ใน

ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตัน  ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอปุถมัภ๙์  ต าบลท่าตอน 

 อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโชติคุณเกษมบา้นเมอืงงาม  ต าบลท่า

ตอน อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสุขฤทยั  ต าบลท่าตอน  อ าเภอ

แม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหลวง  ต าบลบา้นหลวง  อ าเภอ

แม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่ากอ๊  ต าบลบา้นหลวง  อ าเภอ

แม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 12(บา้นเอก)  ต าบลมะลิ

กา อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปางตน้เดื่อ ต าบลมะลกิา  อ าเภอ

แม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนัป่าเหยีว ต าบลมะลกิา  อ าเภอ

แม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1บา้นแม่เมอืงนอ้ย 

 ต าบลแมนาวาง  อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 ต าบลแม่นาวาง 

 อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยคอกหมู ต าบลแม่นาวาง  

อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นคาย ต าบลแม่นาวาง  

อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง  ต าบลแม่นาวาง  

อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยป่าซาง ต าบลแม่สาว  อ าเภอ

แม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดง  ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโละ  ต าบลสนัตน้หมื้อ  อ าเภอ

แม่อาย  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดับา้นท่า  ต าบลปงต า  อ าเภอไชย

ปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่ทะลบ  ต าบลแม่ทะลบ  

อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหวัฝาย  ต าบลศรีดงเยน็  อ าเภอ

ไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนิชยั  ต าบลหนองบวั  อ าเภอ

ไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นตน้โชค  ต าบลหนองบวั  อ าเภอ

ไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่  ต าบลหนองบวั  อ าเภอ

ไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นใหม่หนองบวั ต าบลหนองบวั  

อ าเภอไชยปราการ  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัป่าแดง  ต าบลแม่ทะลบ  อ าเภอ

ไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนวดัศรีดงเยน็ ต าบลศรีดงเยน็  

อ าเภอไชยปราการ  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นอ่าย  ต าบลศรีดงเยน็  อ าเภอ

ไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปง  ต าบลหนองบวั  อ าเภอไชย

ปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนสนัติวนา  ต าบลหนองบวั  อ าเภอไชย

ปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเชยีงดาว  ต าบลเชยีงดาว  อ าเภอ

เชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปางแดง  ต าบลเชยีงดาว  อ าเภอ

เชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนพฒันาตน้น า้ขนุคอง ต าบลทุ่งขา้วพวง

  อ าเภอเชยีงดาว  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่ป๋าม  ต าบลปิงโคง้  อ าเภอ

เชยีงดาว  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนมติรมวลชนเชยีงใหม่ ต าบลปิงโคง้  

อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเมอืงคอง  ต าบลเมอืงคอง  

อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นเมอืงงาย ต าบลเมอืงงาย  

อ าเภอเชยีงดาว  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนแกนอ้ยศึกษา  ต าบลเมอืงนะ  อ าเภอ

เชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 7 336,980                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองเขยีว ต าบลเมอืงนะ  อ าเภอ

เชยีงดาว  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโครงการหลวงแกนอ้ย  ต าบลเมอืงนะ

  อ าเภอเชยีงดาว  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่แมะ  ต าบลแม่นะ  อ าเภอ

เชยีงดาว  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นวงัจอ๊ม ต าบลเชยีงดาว  

อ าเภอเชยีงดาว  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่กอนใน  ต าบลทุ่งขา้วพวง  

อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทุ่งขา้วพวง ต าบลทุ่งขา้วพวง  

อ าเภอเชยีงดาว  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปางเฟือง ต าบลปิงโคง้  อ าเภอ

เชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปางมะเยา ต าบลปิงโคง้  อ าเภอ

เชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยจะค่านตชด.อนุสรณ์  

ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 5 240,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเมอืงนะ  ต าบลเมอืงนะ  อ าเภอ

เชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นรินหลวง  ต าบลเมอืงนะ  อ าเภอ

เชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนาหวาย  ต าบลเมอืงนะ  อ าเภอ

เชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเบญจม 2 บา้นน า้รู ต าบลเมอืงนะ  

อ าเภอเชยีงดาว  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน  ต าบลแม่นะ  อ าเภอ

เชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 144,420                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีงดาว  ต าบลปิง

โคง้ อ าเภอเชยีงดาว  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเปียงหลวง ต าบลเปียงหลวง  

อ าเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ ต าบลเปียงหลวง  

อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนรฐัราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลเปียงหลวง  

อ าเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นกองลม  ต าบลเมอืงแหง  อ าเภอ

เวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนามน  ต าบลเมอืงแหง  อ าเภอ

เวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นม่วงป็อก  ต าบลแสนไห  อ าเภอ

เวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นจอง  ต าบลเปียงหลวง  อ าเภอ

เวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเวยีงแหง  ต าบลเมอืงแหง  อ าเภอ

เวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 48,140                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,720,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเทพเสด็จวทิยา ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเกด็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตลาดขี้เหลก็ ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าขยุ ต าบลสนัปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางแดง ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางน า้ถ ุต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่างิ้ว ต าบลสงา่บา้น อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าป้อง ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าสกังาม ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งกุ่ม ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงโตน ต าบลแม่ฮอ้ยเงนิ อ าเภอดอยสะเกด็ ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่จอ้ง ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเกด็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ดอกแดง ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่หวาน ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ฮอ้ยเงนิ ต าบลแม่ฮอ้ยเงนิ อ าเภอดอยสะเกด็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรอ้งขี้เหลก็ ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัตน้ม่วงเหนือ ต าบลส าราญราษฎร ์อ าเภอดอย

สะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัทราย ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเมอืงสาตร ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองป่าครัง่ ต าบลหนองป่าครัง่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศรีเนหรู์ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสงัวาลยว์ทิยา ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นออนกลาง ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นออนหลวย ต าบลออนเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแม่ตะไคร ้ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนชยั ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเปาสามขา ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกอสะเลยีม ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนัก าแพง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนปีน ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปงป่าเอื้อง ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมอญ ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ปูคา ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทรายมูลรตันศึกษา ต าบลทรายมูล อ าเภอสนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นนอ้ย ต าบลสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นโหง้ ต าบลออนใต ้อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัป่าตาล ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแม่ผาแหน ต าบลออนใต ้อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัรอ้งววัแดงศรีจนัทรว์ทิยาคาร ต าบลรอ้งววัแดง 

อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสนักลางเหนือ ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัก าแพง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสนัโคง้ ต าบลทรายมูล อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นโป่ง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอพรา้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนสหกรณ์นิคมวทิยา ต าบลเขือ่นผาก อ าเภอพรา้ว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุแจ ๋ต าบลแม่แวน อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขือ่นผาก ต าบลเขือ่นผาก อ าเภอพรา้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้รุง ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ามะเกีย๋ง ต าบลสนัทราย อ าเภอพรา้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าไหน่ ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ปัง๋ สาขาบา้นขนุปัง๋ ต าบลแม่ปัง๋ อ าเภอพรา้ว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัปง ต าบลสนัทราย อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลวง ต าบลโหลง่ขอด อ าเภอพรา้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลเขือ่นผาก อ าเภอพรา้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาสามคัคีวทิยา ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประดู่วทิยา ต าบลแม่ปัง๋ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพรา้วบูรพา ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัช่อแล ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกา๋ยนอ้ย ต าบลเมอืงกา๋ย อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชา้งใน ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้ขาม ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทบัเดื่อ ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปง ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางกวา้ง ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางฮ่าง ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเป้าวทิยาคาร ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาหมอน ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผึ้ง ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ไคร ้ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แมม ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่เลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แสะ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัป่าตอง ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกา๋ย ต าบลสนัป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัหลวง ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเอยีก ต าบลสนัป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนภูดนิวทิยา ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัช่อแลสาขาบา้นดง ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งหลวง ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาเมง็ ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปางมะกลว้ย ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแม่กะ ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองออน ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยไร่ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสนัป่าตึงวทิยาคาร ต าบลสนัป่ายาง อ าเภอแม่แตง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสนัป่ายางวทิยาคาร ต าบลสนัป่ายาง อ าเภอแม่แตง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกองแหะ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ริน ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางไฮ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงกะ๊ ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะลวงนอก ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนมูลนิธมิหาราช ๕ ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทรายมูล ต าบลริมใต ้อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นแม่สาบ ต าบลสะเมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นแม่สาบสาขาวดัแม่ขาน ต าบลแม่สาบ อ าเภอ

สะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกิ่วเสอื ต าบลย ัง้เมนิ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากู่ ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางขมุ ต าบลย ัง้เมนิ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ยางหา้ สาขาบา้นเด่นฮ่อม ต าบลบ่อแกว้ 

อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ลานค า สาขาบา้นป่าคานอก ต าบลสะเมงิใต ้

อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้จาง ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดังิ้วเฒ่า ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นป้อก ต าบลสะเมงิเหนือ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปางเติม ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปางเติมสาขาบา้นขนุสาบ ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแม่เลย ต าบลสะเมงิเหนือ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอมลอง ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ากา้ง ต าบลสนัป่าเปา อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเหมอืด ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโปง ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงขอน ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แต ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แฝก ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีงาม ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมะจบั ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต าบลเมอืงเลน็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสนัคะยอม ต าบลสนัทรายนอ้ย อ าเภอสนัทราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอยสามหมืน่ ต าบลเมอืงคอง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอน ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้ ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งละคร ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งหลกุ ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลแม่นะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัมะริว ต าบลเมอืงคอง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบคาบ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัป่าเกีย๊ะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลเมอืงคอง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นออน ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจอมคีรี ต าบลแม่นะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปางมะโอ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้ตบัเตา ต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปงต า ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่างิ้ว ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาแดง ต าบลหนองบวั อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ข ิต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยตน้ตอง ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอรญัญวาส ีต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นแม่สูนหลวง ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงป่าลนั ต าบลแม่ขา่ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้สา้น ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งน า้รอ้น ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่งอนกลาง ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ใจ ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีดอนชยั ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัตน้เปา ต าบลแม่ขา่ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัทราย ต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัม่วง ต าบลแม่ขา่ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขวาง ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตุม้ ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยบอน ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหอ้ม ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนสม์หาจกัร 8 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนชยั ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัปอธง ต าบลสนัตน้หมื้อ อ าเภอแม่อาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยปู ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฮ่างต า่ ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเจริญสามคัคี ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงป่าหวาย ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอยหลอ่ ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ขาน ต าบลสนัติสุข อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ขาว ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัขว่ง ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนชืน่ ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัขามป้อม ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีดอนชยั ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสองแคว ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองหล ัว้ ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไตรมติรวทิยา ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งหลวง ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพนัตน ต าบลทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ป่าฝาง ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ปางเติม ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพฒันาตน้น า้ที่ 5 ขนุวาง ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแม่วนิสามคัคี สาขาขนุป๋วย ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งศาลา ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมะกบัตองหลวง ต าบลทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัผาปูน ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศิริชยันิมติร ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยแกว้ ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสโมสรไลออนสร์ตันโกสนิทร ์ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกิ่วแลนอ้ยประสทิธิ์วทิยา ต าบลบา้นแม อ าเภอสนัป่า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนกิ่วแลหลวงประสทิธิ์วทิยา ต าบลยหุวา่ อ าเภอ

สนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอนชยัวทิยาคาร ต าบลท่าวงัพรา้ว อ าเภอสนัป่าตอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนตน้แหนหลวงประสทิธิ์วทิยา ต าบลท่าวงัพรา้ว อ าเภอ

สนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงพีน่อ้ง ต าบลมะขนุหวาน อ าเภอสนัป่าตอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่กุง้หลวง ต าบลทุ่งตอ้ม อ าเภอสนัป่าตอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องน า้ ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสนัป่าตอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนป่าลานประสทิธิ์วทิยา ต าบลทุ่งตอ้ม อ าเภอสนัป่าตอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัช่างกระดาษ ต าบลทุ่งตอ้ม อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดงป่างิ้ว ต าบลมะขนุหวาน อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทอ้งฝาย ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าโป่ง ต าบลบา้นแม อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งหลกุ ต าบลท่าวงัพรา้ว อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับุปผาราม ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัรตันาราม ต าบลทุ่งตอ้ม อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสามหลงั ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอเุมง็ ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัปากกอง ต าบลสารภ ีอ าเภอสารภ ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัต าหนกั ต าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภ ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเทพาราม ต าบลป่าบง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพญาชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีดอนชยั ต าบลสนัทราย อ าเภอสารภ ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสนัดอนมูล ต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภ ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเวยีงเศรษฐวีทิยา ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภ ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าขนุคง ต าบลขนุคง อ าเภอหางดง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัศรี ต าบลสบแม่ขา่ อ าเภอหางดง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแสนตอ ต าบลน า้แพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัขนุคง ต าบลขนุคง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคีรีเขต ต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัช่างค า ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระเจา้เหลื้อม ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีลอ้ม ต าบลหารแกว้ อ าเภอหางดง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีสุพรรณ์ ต าบลหนองแกว๋ อ าเภอหางดง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกองวะ ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นงิ้วสูง ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฉิมพล ีต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถิน่ส าราญ ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแปลง 2 ต าบลมดืกา อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแปลง 5 ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโปงทุ่ง ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาจกุ ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่บวน ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ สาขาทุ่งคอกชา้ง ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหมอ้ ต าบลบา้นแอ่น อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหลวง ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัติสุข ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัค า ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผกับุง้ ต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแอ่นใหม่ ต าบลบา้นแอ่น อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศูนยอ์พยพแปลง 8 ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นอมกอ๋ย สาขาบา้นสบอมแฮด ต าบลอมกอ๋ย

 อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนตรีมติรวทิยา ต าบลม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาไคร ้ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใบหนา ต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผปีานเหนือ ต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่โขง ต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ตื่น ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ลานหลวง สาขาบา้นดอยซาง ต าบลยางเปียง 

อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สะเต ต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางแกว้ ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยปูลงิ ต าบลม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นห่างหลวง ต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ทงั ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกองหนิ ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกิ่วลม ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุ ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคง้งาม ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงด า ต าบลฮอด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอกแดง ต าบลบ่อสล ีอ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอยค า ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเด่นวทิยา ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาลใต ้ต าบลบา้นตาล อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตีนตก ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่ง ต าบลบ่อสล ีอ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคอเรือ ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อสล ีต าบลบ่อสล ีอ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาแตน ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ลอง ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สะนาม ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่อมลอง ต าบลบ่อสล ีอ าเภอฮอด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงักอง ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        
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01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยฝาง ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหางดง ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจนัทร ์สาขาแจ่มนอ้ย ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอ

กลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แดดนอ้ย สาขาดงสามหมืน่ ต าบลแม่แดด 

อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แดดนอ้ย ต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยาณิวฒันา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ตะละเหนือ ต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยาณิวฒันา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยปู ต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยปูสาขาแม่ตะละใต ้ต าบลแม่แดด อ าเภอ

กลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขว่งเปาใต ้ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุกลางสาขาแม่ยะนอ้ย ต าบลบา้นหลวง อ าเภอ

จอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุแตะ ต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุแปะ สาขาแม่จร ต าบลบา้นแปะ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุยะ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าหลกุ ต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ตกแม่กลาง ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบนนา ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแปะ ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงกลาง ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงอาง ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สอย ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโรงววั ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัน า้หยาด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบแจ่มฝัง่ซา้ย ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบแปะ ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคนั ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ดบิ ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยสะแพด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดนาค ต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่สารภ ีต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนป่ากลว้ยพฒันา ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระบาท ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพทุธนิมติร ต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกองแขก สาขาบา้นแม่หล ุต าบลกองแขก อ าเภอ

แม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุแม่นาย ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุแม่หยอด ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นต่อเรือ ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทพั ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งแก สาขาบา้นแม่แอบ ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งยาว ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากลาง สาขาหว้ยผกักูด ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากลาง ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินวทิยา ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางอุง๋ สาขาแม่สะตอ๊บ ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแปะสามคัคี ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผานงั ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาละปิ ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพยุ สาขาพยุใต ้ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ตูม ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ปาน ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่มะลอ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ม ุต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่วาก ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่หอย ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แฮใต ้ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจะ๊ ต าบลแม่นาจร อ าเภอ

แม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโม่งหลวง สาขาบา้นแม่อมลานใน ต าบลกองแขก 

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบแม่รวม ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบวาก ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสองธาร ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามสบ ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยผา ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอมขูด ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอมเมง็ ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเฮาะวทิยา ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 613,421,800              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 13,531,540                

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 13,531,540                

งบลงทนุ 13,531,540                

ครุภณัฑ์ 13,531,540                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,335,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นป่างิ้ว ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        



164 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นปางปอย ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นทุ่งจ าเริง ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นปางขมุ ต าบลย ัง้เมนิ อ าเภอสะเมงิ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นอูตูม ต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นขนุแม่ตื่นนอ้ย ต าบลแม่ตื่น อ าเภออม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนออป.13 ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโม่งหลวง สาขาบา้นแม่อมลานใน 

ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแม่ตะละเหนือ ต าบลแม่แดด อ าเภอ

กลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัย ัง้เมนิ ต าบลย ัง้เมนิ อ าเภอสะเมงิ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัปางเติม ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมงิ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัแม่เลย ต าบลสะเมงิเหนือ อ าเภอสะเมงิ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นปางไมแ้ดง ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอแม่ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นอมกอ๋ย

 ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนาฮ่อง ต าบลแม่ศึก อ าเภอ

แม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นแม่มะลอ ต าบลแม่นาจร 

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นสบวาก ต าบลแม่นาจร 

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นแม่ม ุต าบลแม่นาจร อ าเภอ

แม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นช่างเคิ่ง ต าบลช่างเคิ่ง 

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x400 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนบา้นปงวทิยาสรรค ์ต าบลหนองบวั อ าเภอไชย

ปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนบา้นแม่ปาคี ต าบลสนัทราย อ าเภอพรา้ว จงัหวดั เครื่อง 1 180,000                      
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

จนัทร ์สาขาแจ่มนอ้ย ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 2 12,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หว้ยไมห้ก ต าบลม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

อมเมง็ ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียน

ออป.13 ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

แม่หลองนอ้ย ต าบลสบโขง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียน

ป่าแป๋วทิยา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

แม่เลย ต าบลสะเมงิเหนือ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หลวง ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นแม่ตื่น ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นอมขูด ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นยางครก ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 15,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 183,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ี โรงเรียนบา้นแม่โต ๋

ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ี โรงเรียนบา้นแม่ตะละ

เหนือ ต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 150 ซซี ี โรงเรียนบา้นนากู่ ต าบล

แม่สาบ. อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 82,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,252,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียนศรี

เนหรู์ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

เทพเสด็จวทิยา ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นแม่หอย ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นแม่ซา ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นแจ่มหลวง ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นหว้ยยา ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นแม่ตะละเหนือ ต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นขนุแตะ ต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นแม่ปาน ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นทุ่งยาว ต าบลช่างเติ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนศรีเนหรู์ ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหว้ยน า้จาง 

ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโป่งแยงใน ต าบล

โป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นลาน ต าบลม่อน

ป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นยาง ต าบลแม่

งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 

บา้นแม่เมอืงนอ้ย ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นทุ่งจ าเริง ต าบล

อมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน

อนิทนนท ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนต าบลท่าผา 

ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหว้ยยา ต าบล

แจ่มหลวง อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนสามคัคีสนัม่วง 

ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นทุ่งหลกุ ต าบล

แม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นขอบดง้ ต าบล

ม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนแม่วนิสามคัคี ต าบล

แม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่อมลอง 

ต าบลบ่อสล ีอ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นผาละปิ ต าบล

แม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนากลาง สาขา

หว้ยผกักูด ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่มะลอ ต าบล

แม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่ซา ต าบลแม่

นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นสองธาร ต าบล

บา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นจนัทร ์สาขา

แจ่มนอ้ย ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่ตะละเหนือ 

ต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่ตูม ต าบล

ปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        



167 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นขนุแตะ ต าบล

ดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นต่อเรือ ต าบลช่าง

เคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นทุ่งยาว ต าบลช่าง

เติ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนศรีเนหรู์ ต าบลชา้งเผอืก

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแม่กอนใน ต าบลทุ่ง

ขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นปางเฟือง ต าบลปิง

โคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นออน ต าบลปิงโคง้ 

อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต าบลหนอง

บวั อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนพฒันาตน้น า้ขนุคอง 

ต าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นปางแดง ต าบลเชยีง

ดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นอรุโณทยั ต าบล

เมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนเบญจม 2 บา้นน า้รู 

ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแม่สูนนอ้ย ต าบล

แม่สูน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบล

เมอืงคอง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองเขยีว ต าบล

เมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนมติรมวลชนเชยีงใหม่ 

ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเมอืงนะ ต าบลเมอืง

นะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาหวาย ต าบล

เมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหว้ยจะค่าน ตชด.

อนุสรณ์ ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 

ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหลวง ต าบลยาง

เปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแม่นาจร ต าบลแม่

นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทพั ต าบลท่าผา 

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนต าบลท่าผา ต าบล

ท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นช่างเคิ่ง ต าบล

ช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนอนิทนนทว์ทิยา ต าบล

ช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแม่ศึก ต าบลแม่ศึก

 อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นพรา้วหนุ่ม 

ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเนินวทิยา ต าบลช่าง

เคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแม่ตะละ 

ต าบลย ัง้เมนิ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นวงัมะริว 

ต าบลเมอืงคอง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยคอกหมู

 ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแม่สะนาม 

ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแจ่มหลวง 

ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นจนัทร ์สาขา

แจ่มนอ้ย ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

ดอนชยั ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ทุ่งหลกุ ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สุขฤทยั ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หว้ยคอกหมู ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

แม่ตื่น ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ปางเกีย๊ะ ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หว้ยผา ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาฮ่อง ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

แม่หอย ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนป่ากลว้ยพฒันา ต าบล

แม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นสองธาร ต าบล

บา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแม่ปาน ต าบลช่าง

เคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 19,000                        



169 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัดอนชยั ต าบลแม่ทา

 อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแม่วาก ต าบลแม่

นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยผา ต าบลแม่

นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแม่มะลอ ต าบลแม่

นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนออป.13 ต าบลกองแขก

 อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนต าบลท่าผา 

ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแจ่มหลวง ต าบล

แจ่มหลวง อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแม่อ่างขาง ต าบล

อมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทุ่งจ าเริง ต าบลอม

กอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นสบวาก ต าบลแม่

นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแม่ซา ต าบลแม่นา

จร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโม่งหลวง สาขา

บา้นแม่อมลานใน ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนต าบลท่าผา 

ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยสม้ป่อย 

ต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทุ่งหลวง ต าบลแม่

วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแม่วาก ต าบลแม่

นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นสามสบ ต าบลท่าผา

 อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแม่ตะละเหนือ 

ต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,624,200                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นตน้โชค ต าบลหนองบวั อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหว้ยหมากเลีย่ม ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนโครงการหลวงแกนอ้ย ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นแม่ม ุต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นขนุแม่รวม ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยานิ

วฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 13,600                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหว้ยยา ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยานิวฒันา ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนเทพเสด็จวทิยา ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเกด็ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนมติรมวลชนเชยีงใหม่ ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นสามสบ ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนชมุชนต าบลท่าผา ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นปางป๋อ ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นขอบดง้ ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นแม่ตะละเหนือ ต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยานิ

วฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนสามคัคีสนัม่วง ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอกลัยานิ

วฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนชมุชนบา้นพรา้วหนุ่ม ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นทุ่งยาว ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัหว้ยทราย ต าบลแม่ทา 

อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอนิ

ทนนท ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนโชติคุณะเกษมบา้นเมอืงงาม ต าบลท่าตอน 

อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นอมเมง็ ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั เครื่อง 2 26,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นขนุแม่รวม ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยานิ

วฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 26,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัดอนชยั ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นแม่สูนหลวง ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนามน ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแม่หลองนอ้ย ต าบลสบโขง อ าเภออมกอ๋ย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นจอง ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นยาง ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นยางเปา ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแม่ตะละเหนือ ต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยานิ

วฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแม่ตูม ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนเทพศิรินทร ์๙ โครงการหลวงในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนวดัดอนชยั ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นปางป๋อ ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นแม่หลองนอ้ย ต าบลสบโขง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นยางเปา ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลเมอืงคอง 

อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นนาหวาย ต าบลเมอืงนะ 

อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 39,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองเขยีว ต าบลเมอืงนะ 

อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 39,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนประพนัธ-์อารีย ์หงษส์กลุ (บา้น

หว้ยหลวง) ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยหลอ่ดูก ต าบลแม่ตื่น 

อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นแม่วาก ต าบลแม่นาจร 

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนสามคัคีสนัม่วง ต าบลบา้นจนัทร์

 อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นแม่ตะละเหนือ ต าบลแม่

แดด อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 ต าบลแม่

นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนประพนัธ-์อารีย ์หงษส์กลุ (บา้น

หว้ยหลวง) ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,500                        



172 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นสุขฤทยั ต าบลท่าตอน 

อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนโชติคุณะเกษมบา้นเมอืงงาม 

ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยคอกหมู ต าบลแม่นา

วาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นแม่ศึก ต าบลแม่ศึก อ าเภอ

แม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นต่อเรือ ต าบลช่างเคิ่ง 

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นเนินวทิยา ต าบลช่างเคิ่ง 

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหวันา ต าบลม่อนป่ิน 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 69,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา ต าบลท่าตอน 

อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโป่งไฮ ต าบลแม่สาว อ าเภอ

แม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นสบแม่รวม ต าบลแม่นาจร 

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร 

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นจนัทร ์ต าบลบา้นจนัทร ์

อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,135,940                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากทางท่าลี ่ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยน า้ดบิ ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สบแปะ ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าขา้ม ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้ตกแม่กลาง ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

พระบาท ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 15 22,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนศูนย์

อพยพแปลง8 ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่ดอกแดง ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่หวาน ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งกุ่ม ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปางแดง ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงป่าหวาย ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองหล ัว้ ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หวัขว่ง ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนประดู่

วทิยา ต าบลแม่ปัง๋ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หว้ยไร่ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนวดัช่อแล ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เป้าวทิยาคาร ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปง ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองออน ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปางกวา้ง ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้ริน ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สนัคะยอม ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนไตร

มติรวทิยา ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ออนหลวย ต าบลออนเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สนัป่าเหยีว ต าบลมะลกิา อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยป่าซาง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สนักลางเหนือ ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่แต ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เจดยีแ์ม่ครวั ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 44,400                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหาร ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 37 54,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สามหลงั ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ม่วงพีน่อ้ง ต าบลมะขนุหวาน อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนกิ่วแลหลวงประสทิธิ์วทิยา ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แสนตอ ต าบลน า้แพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เด่นวทิยา ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแปะ ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแปลง5 ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัศรีดอนชยั ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสนัป่าแดง ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหว้ยแกว้ ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสนัปอธง ต าบลสนัตน้หมื้อ อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโละ ต าบลสนัตน้หมื้อ อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งเสี้ยว (นวรฐั) ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสามหลงั ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยสม้ ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเวฬวุนั ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 119,600                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัจอมทอง ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทรายมูล ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตาลเหนือ ต าบลบา้นตาล อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเหมอืงแร่ ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนแม่วนิสามคัคี ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นเปียงหลวง ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นลาน ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนามน ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

แม่วนิสามคัคี ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานโลหะ (Shopping List) โรงเรียนสนัติ

วนา ต าบลหนองบวั อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นจอง ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นม่วงชมุ ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนาหวาย ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกองลม ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโป่งนก ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่แดดนอ้ย สาขาดงสามหมืน่ ต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยานิ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองเขยีว ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นใหม่หนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นนาเกยีน ต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นม่วงชมุ ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นปางปอย ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นเหมอืงแร่ ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเปียงหลวง ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเวยีง

แหง ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นปางป๋อ

 ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโป่งนก

 ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นป่ากอ๊ 

ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนพฒันาตน้

น า้ขนุคอง ต าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่ง

หลวง ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยไม ้

หก ต าบลม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นตุงลอย

 ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นปางอุง๋ 

สาขาแม่สะตอ๊บ ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนแม่

ตะไคร ้ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยน า้จาง ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนป่าแป๋

วทิยา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นเหลา่ ต าบลเมอืงกา๋ย อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 46 68,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปางไมแ้ดง ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ปางมะกลว้ย ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมอืงนอ้ย ต าบลแมนาวาง อ าเภอแม่อาย ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ผปีานเหนือ ต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยโคง้ ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซิ

แบร ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 48 71,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่อมลอง ต าบลบ่อสล ีอ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขนุยะ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นเมอืงอาง ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปางเกีย๊ะ ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นากลาง สาขาหว้ยผกักูด ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่นาจร ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สามสบ ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ผานงั ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนอนิ

ทนนทว์ทิยา ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เฮาะวทิยา ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แปะสามคัคี ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พยุ ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 54 79,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งแก ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 15 22,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปางหนิฝน ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งแก สาขาบา้นแม่แอบ ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนแม่ตะไคร ้

 ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่

ตะละ ต าบลย ัง้เมนิ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาง

หว้ยตาด ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนป่าแป๋

วทิยา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่ากอ๊

 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ขา้วลบี ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อ

หลวง ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 90 142,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นผปีาน

เหนือ ต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสบ

ลาน ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่สะ

นาม ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเตียน

อาง ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 63 99,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตุง

ลอย ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขนุ 

ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนิยมไพร

ผาหมอนอนิทนนท ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขนุ

กลาง ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่

หอย ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบนนา

 ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นผานงั

 ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโม่ง

หลวง สาขาบา้นแม่อมลานใน ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพยุ 

ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขนุ

แม่นาย ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่แฮ

ใต ้ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 35 55,300                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาง

หนิฝน ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพยุ 

สาขาพยุใต ้ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 8 12,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่ยาง

หา้ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนป่าแป๋วทิยา

 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นปาง

ไมแ้ดง ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัปางมะ

กลว้ย ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 34 57,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นปางป๋อ

 ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 6,720                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นกอง

ลอย ต าบลบ่อสล ีอ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 83 139,440                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่ลาย

 ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 54 90,720                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนประพนัธ-์อารีย ์หงษส์กลุ (บา้นหว้ยหลวง) ต าบลแม่นาวาง อ าเภอ

แม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนโชติคุณะเกษมบา้นเมอืงงาม ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยคอกหมู ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยปูลงิ ต าบลม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่อมลอง ต าบลบ่อสล ีอ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นใบหนา ต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหลวง ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนทุ่งตน้งิ้ว ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโป่งแยงใน ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัมะริว ต าบลเมอืงคอง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยหมากเลีย่ม ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยปูลงิ ต าบลม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทุ่งหลกุ ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยศาลา ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนศึกษา

นารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมอืงนอ้ย ต าบลแมนาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โป่งไฮ ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ปางปอย ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

มะริว ต าบลเมอืงคอง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนโชติ

คุณะเกษมบา้นเมอืงงาม ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ขนุตื่น ต าบลสบโขง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ยางเปียง ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่อ่างขาง ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

กิ่วลม ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ยางครก ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยสม้ป่อย ต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นสุขฤทยั ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหว้ยน า้ขาว ต าบลม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนพฒันาตน้น า้ที5่ขนุวาง ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนพฒันาตน้น า้ขนุคอง 

ต าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่ลายเหนือ ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนแม่วนิสามคัคี ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 160,000                      

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 420,943,160              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 289,398,500              

งบลงทนุ 289,398,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 289,398,500                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,246,300                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

บา้นตน้รุง ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,306,000                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

โชติคุณะเกษมบา้นเมอืงงาม ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นหว้ยหมากเลีย่ม ต าบลม่อน

ป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

บา้นอรุโณทยั ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นผาแดง ต าบลหนองบวั 

อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลเปียงหลวง 

อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนแม่วนิสามคัคี 

ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนหลวงพฒันาบา้น

ขนุวาง ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

บา้นยางครก ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

ฝางชนูปถมัภ ์ต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,306,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 229,829,700                 

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

หอ้งเรียน โรงเรียนวดัช่างเคี่ยน ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั หลงั 1 8,281,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนค าเที่ยงอนุสสรณ์ ต าบล

ชา้งม่อย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัป่าแดด ต าบลป่า

แดด อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 387,800                      

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

จนัทรว์ทิยาคาร ต าบลรอ้งววัแดง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นสะลวงนอก ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั หลงั 1 8,281,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นแจ่งกู่เรือง ต าบล

เวยีง อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 510,200                      

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

ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนชมุชนวดัศรีดงเยน็ ต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหลวง ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นเวยีงฝาง ต าบล

เวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 640,500                      

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

แม่นะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลมะลกิา อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

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

วดัสามหลงั ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,663,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนวดัจอมทอง ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

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

วดัศิริชยันิมติร ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,663,000                    

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

วงัขามป้อม ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนวดับวก

ครกเหนือ ต าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดัเวฬวุนั ต าบลยาง

เน้ิง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 506,200                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นกาด (เขมวงัสฯ์) ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหว้ยสม้ ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั ต าบล

หนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 387,800                      

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

บา้นดงด า ต าบลฮอด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นนาคอเรือ ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,663,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นนอ้ยหว้ยรินวทิยา ต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า หลงั 1 6,997,000                    

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

หางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นถิน่ส าราญ 

ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

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

สบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนบา้นบ่อ

แกว้ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 2,458,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหว้ยน า้จาง ต าบล

บ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 387,800                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นม่วงป็อก ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหนองเขยีว ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหว้ยคอกหมู ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นเหมอืงแร่ ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนแกนอ้ยศึกษา ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นลาน ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 6,997,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต าบล

หนองบวั อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองเขยีว ต าบล

เมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนมติรมวลชนเชยีงใหม่ 

ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นนาหวาย ต าบล

เมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 510,200                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นกองลอย ต าบลบ่อสล ีอ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นซแิบร ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้น

มูเซอ ต าบลม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้นแม่

ลาย ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,070,000                    

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

ยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลสบโขง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

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

บา้นบนนา ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นนากลาง ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,663,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนอนิทนนทว์ทิยา ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

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

กลว้ยพฒันา ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นสองธาร ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นนาฮ่อง ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นหว้ยปู ต าบลแม่แดด อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,663,000                    

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

อนิทนนท ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

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

สาขาแม่แจะ๊ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

แม่หงานหลวง ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นแม่

แดดนอ้ย สาขาดงสามหมืน่ ต าบลแม่แดด อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 813,400                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนวดัเวฬวุนั ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภ ี หลงั 1 12,455,000                   

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

อนุบาลเชยีงใหม่ ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 5,517,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

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

บา้นม่วงชมุ ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 3,591,800                    

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

บา้นหนองโคง้  ต าบลตน้เปา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 12,239,700                   

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

บา้นริมใต ้ ต าบลริมใต ้อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 19,634,300                   

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

แม่วนิสามคัคี  ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 15,017,000                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,405,000                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

บ่อหนิ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

บา้นนอ้ย ต าบลสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 159,100                      

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

ขี้เหลก็ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนสนัทรายหลวง ต าบลสนั

ทรายหลวง อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ประชาสามคัคีวทิยา ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนสะ

เมงิพทิยาคม ต าบลสะเมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 42,208,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเชงิดอยสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งนอ้ย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 296,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 296,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเจด็ยอด ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 296,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัขว่งสงิห ์ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัป่าแดด ต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัสงิหค์ า ต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 249,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่เหยีะสามคัคี ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 296,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนปิน ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 296,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศิริมงัคลาจารย ์ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 296,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าศาลา ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 289,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนจ ัน่ ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 400,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองป่าครัง่ ต าบลหนองป่าครัง่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นบวกครกนอ้ย ต าบลหนองป่าครัง่ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเสาหนิ ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเมอืงสาตร ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 150,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัป่าตนั ต าบลป่าตนั อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบา้นท่อเมอืงลงั ต าบลป่าตนั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัป่าขอ่ยใต ้ต าบลสนัผเีสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัรอ้งออ้ ต าบลสนัผเีสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัท่าเดื่อ ต าบลสนัผเีสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 249,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัขะจาว ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าหลกุสนัทราย ต าบลสนัผเีสื้อ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพทุธโิศภน ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าขยุ ต าบลสนัปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าเสรา้ ต าบลสนัปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อหนิ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเกด็ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัตน้ม่วงเหนือ ต าบลส าราญราษฎร ์อ าเภอ

ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าเหมอืด ต าบลส าราญราษฎร ์อ าเภอดอย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางน า้ถ ุต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่หวาน ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งกุ่ม ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางแดง ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าสกังาม ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ แห่ง 1 322,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชลประทานผาแตก ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอย แห่ง 1 300,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลวงเหนือ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ดอกแดง ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเชงิดอย (ดอยสะเกด็ศึกษา) ต าบลเชงิดอย 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรอ้งขี้เหลก็ ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ แห่ง 1 248,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่คือวทิยา ต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั แห่ง 1 291,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโคง้ ต าบลตน้เปา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั แห่ง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าไมแ้ดง ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าป้อง ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่างิ้ว ต าบลสงา่บา้น อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่จอ้ง ต าบลตลาดใหญ อ าเภอดอยสะเกด็ แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตลาดขี้เหลก็ ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามคัคี ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ฮอ้ยเงนิ ต าบลแม่ฮอ้ยเงนิ อ าเภอดอยสะเกด็ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงโตน ต าบลแม่ฮอ้ยเงนิ อ าเภอดอยสะเกด็ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหว้ยแกว้ ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดั แห่ง 1 299,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นนอ้ย ต าบลสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง แห่ง 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นออนหลวย ต าบลออนเหนือ อ าเภอแม่ออน แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแช่ชา้ง (เทพนานุกูล) ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสนั แห่ง 1 394,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นออนกลาง ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน แห่ง 1 299,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทรายมูลรตันศึกษา ต าบลทรายมูล อ าเภอสนั แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเปาสามขา ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน จงัหวดั แห่ง 1 299,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นโหง้ ต าบลออนใต ้อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั แห่ง 1 308,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ปูคา ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั แห่ง 1 407,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัลา้นตอง ต าบลหว้ยทราย อ าเภอสนัก าแพง แห่ง 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวกคา้ง ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนัก าแพง แห่ง 1 414,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 2 

ต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทบัเดื่อ ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่แต ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดั แห่ง 1 179,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเป้าวทิยาคาร ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกาดฮาว ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั แห่ง 1 210,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทรายมูล ต าบลริมใต ้อ าเภอแม่ริม จงัหวดั แห่ง 1 210,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดั แห่ง 1 157,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวกเปา ต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสนัทราย แห่ง 1 107,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลกัปนั ต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดั แห่ง 1 207,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงขอน ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดั แห่ง 1 107,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าจี้วงัแดงวทิยา ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั แห่ง 1 107,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยเกีย๋ง ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย แห่ง 1 207,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต าบลเมอืงเลน็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดั แห่ง 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่แฝก ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสนัทราย แห่ง 1 94,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนัมหาพนวทิยา ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง แห่ง 1 151,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นดง ต าบลสะเมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีงาม ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดั แห่ง 1 207,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปลามนั ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม แห่ง 1 211,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่สา ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 163,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแม่กะ ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 152,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหว้ยไร่ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวกหมื้อ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 152,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองออน ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 152,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชา้งใน ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 152,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าขา้ม ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 152,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนัป่าสกัวทิยา ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางฮ่าง ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 152,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสบเปิงวทิยา ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตน้รุง ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแจ่งกู่เรือง ต าบลเวยีง อ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลเขือ่นผาก อ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ามะเกีย๋ง ต าบลสนัทราย อ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาบุญโหลง่ขอด ต าบลโหลง่ขอด อ าเภอพรา้ว แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นโป่ง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอพรา้ว จงัหวดั แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหว้ยน า้เยน็ ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดั แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัตน้เปา ต าบลแม่ขา่ อ าเภอฝาง จงัหวดั แห่ง 1 176,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเชยีงดาว ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั แห่ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยทนุบา้นสนัตน้ดู่ ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย แห่ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัตน้ดู่ ต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตน้ผึ้ง ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอฝาง จงัหวดั แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่เป้า ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกรป.กลางอปุถมัภ ์ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนชืน่ ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดั แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองหล ัว้ ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสามหลงั ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดั แห่ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัขว่ง ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดั แห่ง 1 195,400                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทรายมูล ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดั แห่ง 1 141,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีสวา่ง ต าบลหารแกว้ อ าเภอหางดง จงัหวดั แห่ง 1 130,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าตาล ต าบลสนัผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดั แห่ง 1 93,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 4 

ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากเหมอืง ต าบลขวัมงุ อ าเภอสารภ ีจงัหวดั แห่ง 1 341,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเวฬวุนั ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัหลวง ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแปลง5 ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแควมะกอก ต าบลฮอด อ าเภอฮอด จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัติสุข ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ลอง ต าบลหางดง-บา้นตาล อ าเภอฮอด แห่ง 1 128,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผกับุง้ ต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะหลวง ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหางดง ต าบลหางดง-บา้นตาล อ าเภอฮอด แห่ง 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโปงทุ่ง ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั แห่ง 1 67,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแอ่นใหม่ ต าบลบา้นแอ่น อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเด่นวทิยา ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด จงัหวดั แห่ง 1 122,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ตูบ ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นดอยเต่า ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า แห่ง 1 129,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ทงั ต าบลหางดง-บา้นตาล อ าเภอฮอด แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฉิมพล ีต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพทุธนิมติร ต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าหลกุ ต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าขา้ม ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั แห่ง 1 51,400                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคนั ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดั แห่ง 1 55,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัน า้หยาด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง แห่ง 1 55,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง แห่ง 1 55,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงกลาง ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง แห่ง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสบแจ่มฝัง่ซา้ย ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง แห่ง 1 56,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพระบาท ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดั แห่ง 1 113,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขว่งเปาใต ้ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง แห่ง 1 58,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสบแปะ ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีเนหรู์ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเทพเสด็จวทิยา ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเกด็ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหว้ยทราย ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดั แห่ง 1 299,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนชยั ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดั แห่ง 1 299,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่ตะไคร ้ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงกื้ด ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 152,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางไฮ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดั แห่ง 1 52,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกิ่วเสอื ต าบลย ัง้เมนิ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดั แห่ง 1 284,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยน า้จาง ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าแป๋วทิยา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งแยงใน ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั แห่ง 1 210,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ตะมาน ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 151,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางหว้ยตาด ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ยางหา้ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดั แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่แสะ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 157,300                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางขมุ ต าบลย ัง้เมนิ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดั แห่ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ตะละ ต าบลย ัง้เมนิ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดั แห่ง 1 84,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่แว ต าบลย ัง้เมนิ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดั แห่ง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงชมุ ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดั แห่ง 1 429,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหวาย ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั แห่ง 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถ า้ตบัเตา ต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเวยีงแหง ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง แห่ง 1 593,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งขา้วพวง ต าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดั แห่ง 1 186,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกองลม ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเทพศิรินทร ์๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถมัภ ์

ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 107,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่างิ้ว ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพฒันาตน้น า้ขนุคอง ต าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชยีง แห่ง 1 659,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่ากอ๊ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดั แห่ง 1 91,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัป่าแดง ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บา้นผาใต)้ ต าบลท่าตอน อ าเภอ

แม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอ่าย ต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั แห่ง 1 109,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่ แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ตื่น ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อหลวง ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลวง ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั แห่ง 1 165,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่อ่างขาง ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตรีมติรวทิยา ต าบลม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่โถวทิยาคม ต าบลบ่อสล ีอ าเภอฮอด จงัหวดั แห่ง 1 172,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขนุแม่ตื่นนอ้ย ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ลายเหนือ ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นอมกอ๋ย ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย แห่ง 1 165,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเกยีน ต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่ง ต าบลบ่อสล ีอ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 191,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผปีานเหนือ ต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย แห่ง 1 152,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไมห้ก ต าบลม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย แห่ง 1 165,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพยุ ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่หอย ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 55,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแจ่มหลวง ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยานิวฒันา แห่ง 1 55,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกองแขก ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 232,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอมเมง็ ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่แฮเหนือ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม แห่ง 1 116,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเฮาะวทิยา ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม แห่ง 1 69,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นพรา้วหนุ่ม ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม แห่ง 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนออป.13 ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งยาว ต าบลช่างเติ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงอาง ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งแก ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 69,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขนุแตะ ต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั แห่ง 1 55,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยสม้ป่อย ต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง แห่ง 1 55,600                        
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่นาจร ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 55,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาละปิ ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นต่อเรือ ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนต าบลท่าผา ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสบวาก ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 55,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามคัคีสนัม่วง ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอแม่แจ่ม แห่ง 1 55,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่วาก ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 55,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 55,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนากลาง สาขาหว้ยผกักูด ต าบลแม่ศึก อ าเภอ แห่ง 1 56,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนฝางชนูปถมัภ ์ต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวดั แห่ง 1 261,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไชยปราการ ต าบลหนองบวั อ าเภอไชยปราการ แห่ง 1 287,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอรุโณทยัวทิยาคม ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว แห่ง 1 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,709,000                    

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบา้นบวกหมื้อ ต าบลขี้เหลก็ 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นแม่ข ิต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั แห่ง 1 144,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนมติร

มวลชนเชยีงใหม่ ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 513,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นสนิชยั ต าบลหนองบวั อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั แห่ง 1 144,200                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้แบบรางว ี(ไม่มฝีาปิด) โรงเรียนบา้นแม่

ม ุต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 352,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบา้นหว้ยผา ต าบลแม่นาจร 

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 277,500                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 22,988,380                

งบลงทนุ 22,988,380                

ครุภณัฑ์ 22,988,380                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,439,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนบา้นป่าไมแ้ดง ต าบลป่าป้อง อ าเภอ

ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนบา้นสนัก าแพง ต าบลสนัก าแพง 

อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนวดัป่าตาล ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนั

ก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนแม่โป่งประชาสามคัคี ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนวดับา้นนอ้ย ต าบลสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนวดัแม่ผาแหน 

ต าบลออนใต ้อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นป่างิ้ว ต าบล

สงา่บา้น อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนแม่โป่งประชา

สามคัคี ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ดบิ 

ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัเปาสามขา ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นป่ากา้ง ต าบลสนัป่าเปา อ าเภอสนัทราย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนสหกรณ์ด าริ ต าบลน า้แพร่ อ าเภอพรา้ว เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนประชาสามคัคีวทิยา ต าบลป่าไหน่ อ าเภอ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแม่งูด ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโรงววั ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแม่สอย ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเป้าวทิยาคาร ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหลกัปนั ต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองหาร ต าบลหนองหาร อ าเภอสนั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัแม่กะ ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นป่าตุม้ ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพรา้ว จงัหวดั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสนัคะยอม ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนบา้นโป่ง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอพรา้ว เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแม่ยอ่ย ต าบลสนัทรายนอ้ย อ าเภอสนั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองยาว ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชยีงดาว เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี. โรงเรียนแม่คือวทิยา 

ต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 22,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นป่าเหมอืด 

ต าบลส าราญราษฎร ์อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัเมอืงสาตร 

ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นนอ้ย 

ต าบลสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัรอ้งววัแดงศรี

จนัทรว์ทิยาคาร ต าบลรอ้งววัแดง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี. โรงเรียนชลประทานผา

แตก ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 53,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองโคง้ ต าบลตน้เปา-สนั

กลาง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัหนองป่าครัง่ ต าบลหนองป่า

ครัง่ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัเสาหนิ ต าบลหนองหอย 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเชงิดอยสุเทพ ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดอนปิน ต าบลแม่เหยีะ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัขะจาว ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัสนัป่าค่า ต าบลตน้เปา อ าเภอ

สนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัขะจาว ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นโหง้ ต าบลออนใต ้อ าเภอ

สนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัพทุธนิมติร ต าบลสบเตีย๊ะ 

อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลสบเตีย๊ะ 

อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนบา้นเวยีงฝาง ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดั เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นเชงิ

ดอย (ดอยสะเกด็ศึกษา) ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ตลาดขี้เหลก็ ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นหว้ย

ม่วงฝัง่ซา้ย ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 6 38,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หว้ยน า้ดบิ ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

เจดยีแ์ม่ครวั ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ปางกวา้ง ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

ทรายมูล ต าบลริมใต ้อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นนาคอเรือ ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 15,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,880,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่ตะมาน 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัท่าขา้ม ต าบลสบ

เปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปางหว้ยตาด 

ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอปุถมัภ ์7

 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่ขะปู ต าบลบ่อ

แกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่ยางหา้ ต าบล

บ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัย ัง้เมนิ ต าบลย ัง้

เมนิ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่ลานค า ต าบล

สะเมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชลประทานเขือ่นแม่ก

วงจริาธวิฒันอ์ปุถมัภ ์ต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนพฒันาตน้น า้ขนุคอง 

ต าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่กอนใน ต าบล

ทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปางเฟือง 

ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสนัป่าแดง ต าบล

แม่สูน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปางสกั ต าบลแม่

สูน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบา้นแม่สูนหลวง

 ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต าบลศรี

ดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปง ต าบลหนอง

บวั อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสนัติวนา ต าบลหนอง

บวั อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนกรป.กลางอปุถมัภ ์

ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสามหลงั ต าบล

สองแคว อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่งูด ต าบลนา

คอเรือ อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเตียนอาง ต าบล

บ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง ต าบล

บา้นตาล อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัลงุ ต าบลหาง

ดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนอ้ยหว้ยรินวทิยา

 ต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโปง ต าบลดอย

เต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่ตูบ ต าบลโปง

ทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยไมห้ก ต าบล

ม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นยางเปียง ต าบล

ยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโม่งหลวง ต าบล

กองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นจนัทร ์ต าบลบา้น

จนัทร ์อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปางหนิฝน ต าบล

ปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่หงานหลวง 

ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่เอาะ ต าบล

แม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,093,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียนวดั

ช่างเคี่ยน ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัหว้ยไร่ ต าบล

ขี้เหลก็ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นปางกวา้ง ต าบล

อนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัทรายมูล ต าบลริม

ใต ้อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นสนัคะยอม 

ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นสนัป่าขา่ ต าบล

แม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแอ่นจดัสรร 

ต าบลบา้นแอ่น อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโคง้งาม ต าบล

หางดง-บา้นตาล อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นท่าขา้ม ต าบล

บา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ดบิ 

ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่หวาน ต าบล

ป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นป่าเหมอืด 

ต าบลส าราญราษฎร ์อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนชมุชนบา้นแม่สูน

หลวง สาขาบา้นเด่นเวยีงไชย (ไร่สม้) ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดั เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นใหม่สวรรค ์

ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนกรป.กลางอปุถมัภ ์

ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหวัขว่ง ต าบล

สองแคว อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นวงัหลวง ต าบล

ท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโรงววั ต าบลแม่

สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นขว่งเปาใต ้

ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นสบแปะ ต าบล

บา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโป่งนอ้ย ต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแม่ใจ ต าบลเวยีง 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัจอมคีรี ต าบลแม่นะ 

อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแม่นะ ต าบลแม่นะ 

อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเชยีงดาว ต าบล

เชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นท่ามะแกง ต าบลท่า

ตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นปางมะเยา ต าบลปิง

โคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นวงัจอ๊ม ต าบล

เชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นเมอืงงาย 

ต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทุ่งละคร ต าบล

เชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสนัปอธง ต าบลสนั

ตน้หมื้อ อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโละ ต าบลสนัตน้

หมื้อ อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทรายมูล ต าบลหาง

ดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นวงัลงุ ต าบลหางดง-

บา้นตาล อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นดอยเต่า 

ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสบเตีย๊ะ ต าบลสบ

เตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นวงัน า้หยาด ต าบล

แม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นใหม่สารภ ีต าบลแม่

สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนอนุบาลบา้นท่อ

เมอืงลงั ต าบลป่าตนั อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัป่าขอ่ยใต ้

ต าบลสนัผเีสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแช่ชา้ง (เท

พนานุกูล) ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัแม่ผาแหน 

ต าบลออนใต ้อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นปงป่าเอื้อง 

ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแม่ปูคา 

ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นชา้งใน 

ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นปางกวา้ง 

ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสนักลาง 

ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นบวกเปา 

ต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแม่สาว 

ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหลวง 

ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ย

ทรายขาว ต าบลทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 12 

(บา้นเอก) ต าบลมะลกิา อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ฮ่าง

 ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนอ้ยหว้ยริน

วทิยา ต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยสะแพด

 ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยม่วงฝัง่

ซา้ย ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นท่าขา้ม 

ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นปากทางท่าลี่

 ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

ขว่งสงิห ์ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

แม่จอ้ง ต าบลตลาดใหญ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนสนั

ก าแพงคนัธาอนุสรณ์ ต าบลสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ออนหลวย ต าบลออนเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

แม่ใจ ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดันนั

ทาราม ต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หว้ยปู ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองขวาง ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

เวยีงฝาง ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ขว่งเปาใต ้ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัขว่งสงิห ์ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัเมอืงสาตร ต าบล

หนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่าไมแ้ดง ต าบล

ป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัทรายมูลรตันศึกษา 

ต าบลทรายมูล อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัรอ้งววัแดงศรีจนัทร์

วทิยาคาร ต าบลรอ้งววัแดง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นปงป่าเอื้อง ต าบล

แม่ปูคา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนบา้นบวกครก

นอ้ย ต าบลหนองป่าครัง่ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนศิริมงัคลาจารย ์ต าบล

แม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นปางแดง ต าบลป่า

เมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่าเหมอืด ต าบล

ส าราญราษฎร ์อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่างิ้ว ต าบลสงา่

บา้น อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นใหม่สารภ ีต าบล

แม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลสบ

เตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนศรีจอมทอง ต าบลดอย

แกว้ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนบา้นบวกครก

นอ้ย ต าบลหนองป่าครัง่ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโป่งนอ้ย ต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเชงิดอย (ดอย

สะเกด็ศึกษา) ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยสะแพด ต าบล

แม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 2,634,800                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นเวยีงฝาง ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัดอนจ ัน่ ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นแม่ฮอ้ยเงนิ ต าบลแม่ฮอ้ยเงนิ อ าเภอดอยสะเกด็

 จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองคนั ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นแม่สอย ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัสนัมะฮกฟ้า ต าบลตน้เปา อ าเภอสนัก าแพง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัป่าตาล ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองขี้นกยาง ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นวงัน า้หยาด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัดอนจ ัน่ ต าบลท่าศาลา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัสวนดอก ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นป่าขยุ ต าบลสนัปูเลย 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นปางน า้ถ ุต าบลป่าเมีย่ง

 อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นตลาดขี้เหลก็ ต าบลแม่

โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัทรายมูลรตันศึกษา 

ต าบลทรายมูล อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัลา้นตอง ต าบลหว้ย

ทราย อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนชมุชนบา้นคาย ต าบลแม่

นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นสบเตีย๊ะ ต าบลสบ

เตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนวดัดอนจ ัน่ ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เครื่อง 3 39,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนวดัสนัมะฮกฟ้า ต าบลตน้เปา อ าเภอสนัก าแพง เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นออนกลาง ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน เครื่อง 1 13,300                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 12 (บา้นเอก) ต าบลมะลกิา อ าเภอ

แม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนท่าศาลา ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัช่างเคี่ยน ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

 จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นลวงเหนือ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเชงิดอย (ดอยสะเกด็ศึกษา) ต าบลเชงิดอย 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 4 110,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัสนัมะฮกฟ้า ต าบลตน้เปา อ าเภอสนัก าแพง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนสนัก าแพงคนัธาอนุสรณ์ ต าบลสนัก าแพง อ าเภอ

สนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าหลกุสนัทราย ต าบลสนัผเีสื้อ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 12 (บา้นเอก) ต าบลมะลกิา อ าเภอ

แม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นบวกครกนอ้ย ต าบลหนองป่าครัง่ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลบา้นท่อเมอืงลงั ต าบลป่าตนั อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัป่าขอ่ยใต ้ต าบลสนัผเีสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

 จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโป่งกุ่ม ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชลประทานผาแตก ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอย

สะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นออนกลาง ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัมะกบัตองหลวง ต าบลทุ่งปี๊ อ าเภอแม่วาง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนกรป.กลางอปุถมัภ ์ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอย

หลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโป่งนอ้ย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,200                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลเชยีงใหม่ ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 12 338,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นรอ้งขี้เหลก็ ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดง ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัทุ่งศาลา ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัศิริชยันิมติร ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปากทางท่าลี ่ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าหลกุสนัทราย ต าบลสนัผเีสื้อ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนสม์หาจกัร 8 ต าบลท่าตอน อ าเภอ

แม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าหลกุ ต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหาดนาค ต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสนัทรายคองนอ้ย ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสนัตน้หมื้อ ต าบลสนัตน้หมื้อ อ าเภอแม่อาย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ฮ่าง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนวดัดอนจ ัน่ ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั จอ 3 28,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นเชงิดอย (ดอยสะเกด็ศึกษา) ต าบลเชงิดอย อ าเภอ

ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ จอ 4 38,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนท่าศาลา ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนวดัสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนวดัป่าขอ่ยใต ้ต าบลสนัผเีสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นลวงเหนือ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นแม่จอ้ง ต าบลตลาดใหญ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นออนกลาง ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าหลกุสนัทราย ต าบลสนัผเีสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จอ 1 21,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นป่าไมแ้ดง ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นปากทางท่าลี ่ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นบวกครกนอ้ย ต าบลหนองป่าครัง่ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นสนัทรายคองนอ้ย ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นสนัตน้หมื้อ ต าบลสนัตน้หมื้อ อ าเภอแม่อาย จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนค าเที่ยงอนุสสรณ์ ต าบลชา้ง

ม่อย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 30,900                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนท่าศาลา ต าบลท่าศาลา อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนอนุบาลบา้นท่อเมอืงลงั ต าบล

ป่าตนั อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัวงัสงิหค์ า ต าบลป่าแดด 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นบ่อสรา้งนรากรประสาท 

ต าบลตน้เปา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 6 78,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัสนัป่าค่า ต าบลตน้เปา 

อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองคนั ต าบลแม่สอย 

อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนศิริมงัคลาจารย ์ต าบลแม่เหยีะ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนชมุชนวดัท่าเดื่อ ต าบลสนัผเีสื้อ

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นสนัป่าเหยีว ต าบลมะลกิา 

อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นท่ามะแกง ต าบลท่าตอน 

อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นคาย ต าบลแม่นาวาง 

อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,500                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนชมุชนวดัท่าเดื่อ ต าบลสนัผเีสื้อ

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัป่าแดด ต าบลป่าแดด อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัวงัสงิหค์ า ต าบลป่าแดด 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นป่าป้อง ต าบลป่าป้อง 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นท่ามะแกง ต าบลท่าตอน 

อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนปิน ต าบลแม่เหยีะ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนแม่คือวทิยา ต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,940,380                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นทุ่งหลกุ ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนสนัป่าตอง (สุวรรณราษฎรว์ทิยาคาร) ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนั

ป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนชมุชนวดัศรีค าชมภู ต าบลป่าบง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นทรายมูล ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัอรญัญวาส ีต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสนัป่าเหยีว ต าบลมะลกิา อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัอเุมง็ ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นใหม่สวรรค ์ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

พทุธโิศภน ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน ต าบลแม่นะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนค าเที่ยง

อนุสสรณ์ ต าบลชา้งม่อย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

ขี้นกยาง ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่บวน

 ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

ผกับุง้ ต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่ปอน

 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

ป่าครัง่ ต าบลหนองป่าครัง่ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่ง

นอ้ย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่

เหยีะสามคัคี ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ทราย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัช่าง

เคี่ยน ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเจด็

ยอด ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัป่าตนั 

ต าบลป่าตนั อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัรอ้งออ้

 ต าบลสนัผเีสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัป่าแดด

 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 9 14,220                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าเส

รา้ ต าบลสนัปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,580                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อหนิ

 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาง

น า้ถ ุต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่

หวาน ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 8 12,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลวง

เหนือ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 6,320                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสนั

ทราย ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสนั

ตน้ม่วงเหนือ ต าบลส าราญราษฎร ์อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นม่วง

โตน ต าบลแม่ฮอ้ยเงนิ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อ

สรา้งนรากรประสาท ต าบลตน้เปา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 4,740                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสนั

กลางเหนือ ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 46 72,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสนั

ก าแพง ต าบลสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 4 6,320                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแช่ชา้ง

 (เทพนานุกูล) ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 39 61,620                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสนัโคง้

 ต าบลทรายมูล อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 8 12,640                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัทราย

มูลรตันศึกษา ต าบลทรายมูล อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 4,740                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่ปู

คา ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 4,740                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบวก

คา้ง ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกอสะ

เลยีม ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแช่ชา้ง

 (เทพนานุกูล) ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 3 4,740                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าบง

 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเจดยี ์

แม่ครวั ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 178 281,240                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หาร ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 90 142,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่

แฝก ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่แต

 ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

โป่ง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาบุญ

โหลง่ขอด ต าบลโหลง่ขอด อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้ริน

 ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสนัคะ

ยอม ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเป้า

วทิยาคาร ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทบั

เดื่อ ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่าขา้ม

 ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปง 

ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาง

ฮ่าง ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหว้ยไร่

 ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

ออน ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาง

กวา้ง ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นผึ้ง 

ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแจ่งกู่

เรือง ต าบลเวยีง อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 297 469,260                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนต.ช.ด.ไล

ออนสม์หาจกัร 8 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสาม

หลงั ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแสน

ตอ ต าบลน า้แพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนกิ่ว

แลหลวงประสทิธิ์วทิยา ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

ศรีค าชมภู ต าบลป่าบง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพนั

ตน ต าบลทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไตรมติร

วทิยา ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัศิริชยั

นิมติร ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดงป่า

หวาย ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัดอนชืน่

 ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นม่วงพี่

นอ้ง ต าบลมะขนุหวาน อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นฉิมพลี

 ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

หลวง ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแอ่น

ใหม่ ต าบลบา้นแอ่น อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกอง

หนิ ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

หมอ้ ต าบลบา้นแอ่น อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัพทุธ

นิมติร ต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่ยอ่ย ต าบลสนัทรายนอ้ย อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเจดยีแ์ม่ครวั ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองหาร ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่แฝก ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนพรา้วบูรพา ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นโป่ง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าตุม้ ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสนัคะยอม ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทบัเดื่อ ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนประดู่วทิยา ต าบลแม่ปัง๋ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่ป๋าม ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยปู ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสนัทราย ต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นฮ่างต า่ ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัพญาชมภู ต าบลชมภู อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นใหม่สวรรค ์ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สนัป่าขา่ ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

บา้นแม่สูนหลวง สาขาบา้นเด่นเวยีงไชย (ไร่สม้) ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

หลวง ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งเสี้ยว (นวรฐั) ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนั

ป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นทรายมูล ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัวงัขามป้อม ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเหลา่ป่าฝาง ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกองวะ ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแปลง2 ต าบลมดืกา อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่ลอง ต าบลหางดง-บา้นตาล อ าเภอฮอด จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นพนัตน ต าบลทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดงป่าหวาย ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      
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การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 5,093,040                 

งบลงทนุ 5,093,040                 

ครุภณัฑ์ 5,093,040                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 640,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 5 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 5 ต าบลหางดง 

อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 1 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง เครื่อง 6 194,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 4 ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัป่าตอง เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 6 ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง เครื่อง 4 160,800                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหม่ เขต 3 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 13 71,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหม่ เขต 4 ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 7 55,300                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,762,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหม่ เขต 1 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหม่ เขต 5 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 2

 ต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 4

 ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 5

 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 32,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 1 ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 ต าบลเวยีง เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 5 ต าบลหางดง 

อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 4 ต าบลสนักลาง อ าเภอสนั

ป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 5 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 ต าบลเวยีง 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 4 ต าบลสนักลาง

 อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 5 ต าบลหางดง 

อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 1 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 13 102,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 4 ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั เครื่อง 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 6 ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 18 142,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 2 ต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 5 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 7 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดั เครื่อง 5 29,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 4 ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัป่าตอง เครื่อง 3 17,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 2 ต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั เครื่อง 20 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดั เครื่อง 11 27,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 4 ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัป่าตอง เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 5 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดั เครื่อง 22 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 6 ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง เครื่อง 17 42,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 2 ต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดั เครื่อง 3 9,300                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 4 ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัป่า

ตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 5 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด เครื่อง 5 15,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 2 ต าบล

สนัโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 6 ต าบล

ขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 4 ต าบล

สนักลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 ต าบลเวยีง 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 11,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 5 ต าบลหางดง 

อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 11,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 4 ต าบลสนักลาง

 อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 4 ต าบลสนักลาง อ าเภอสนั

ป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 5 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 310,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 1 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 1 20,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 2 ต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 4

 ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 5

 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 6

 ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 5 ต าบล

หางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 1 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 1 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 1 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,355,040                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองโคง้ ต าบลตน้เปา-สนักลาง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัหว้ยแกว้ ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นแม่ฮ่าง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเวยีงฝาง ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแควมะกอก ต าบลฮอด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นร่องน า้ ต าบลแม่กา๊ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นแควมะกอก ต าบลฮอด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นป่าเสรา้

 ต าบลสนัปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดันนัทา

ราม ต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้น

คาย ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่ปูคา

 ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 18 30,240                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบวก

คา้ง ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนาบุญ

โหลง่ขอด ต าบลโหลง่ขอด อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 44 73,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสนัคะ

ยอม ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นปง 

ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสนัป่า

สกั ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 43 72,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดับวกครก

เหนือ ต าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา ๗๙ (บา้นหนองอาบชา้ง) ต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 23 38,640                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัเวฬุ

วนั ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

บา้นดอยเต่า ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นอ้ยหว้ยรินวทิยา ต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดับวกครกเหนือ ต าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นปงต า ต าบลปงต า 

อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนชมุชนวดัศรีดงเยน็ ต าบล

ศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัลงุ ต าบลหางดง-

บา้นตาล อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นแอ่นจดัสรร ต าบล

บา้นแอ่น อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนบา้นเชยีงดาว ต าบลเชยีงดาว 

อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่ตูบ ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 160,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 103,463,240              

งบลงทนุ 103,463,240              

ครุภณัฑ์ 6,525,440                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

โม่งหลวง ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 1 9,800                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,075,000                    
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอปุถมัภ ์1 ต าบลแม่

งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอปุถมัภ ์9 ต าบลท่า

ตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนรปัปาปอรต์ (ตชด.บ ารุงที่ ๙๒) 

ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (cab) โรงเรียนบา้นหว้ยตอง

 ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 829,000                      

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

สูบไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 105 กโิลวตัต ์

โรงเรียนหมู่บา้นสหกรณ์2 ต าบลบา้นสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 1,375,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนรปัปาปอรต์ (ตชด.

บ ารุงที่ ๙๒) ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,429,640                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโม่งหลวง ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเจา้แม่

หลวงอปุถมัภ2์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเจา้พ่อ

หลวงอปุถมัภ7์ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนเจา้พ่อ

หลวงอปุถมัภ7์ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 23 38,640                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนรปัปาปอรต์ (ตชด.บ ารุงที่ ๙๒) ต าบลบ่อแกว้ 

อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นห่างหลวง ต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานช่างยนต ์(Shopping List) โรงเรียน

มธัยมกลัยาณิวฒันาเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอแม่แจ่ม ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

มธัยมกลัยาณิวฒันาเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอแม่แจ่ม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนอมกอ๋ยวทิยาคม ต าบลอมกอ๋ย 

อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนมธัยมกลัยาณิวฒันาเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลบา้นจนัทร ์

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 160,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 96,937,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,578,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

เพยีงหลวง1 (บา้นท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิ

วฒันาพรรณวด ีต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนมธัยมกลัยาณิ

วฒันาเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 84,734,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบ 318 ล / 55 - ข (เขตแผ่นดนิไหว) 

โรงเรียนมธัยมกลัยาณิวฒันาเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอ

กลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 10,517,000                   

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

บา้นแม่แฮเหนือ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 5,665,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนนวมนิทราชูทศิ พายพั ต าบลดอนแกว้ 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 12,455,000                   

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

หอ้งเรียน โรงเรียนเจา้แม่หลวงอปุถมัภ2์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนทาเหนือวทิยา ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอปุถมัภ7์ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอปุถมัภ ์๙ ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนเจา้แม่หลวงอปุถมัภ ์1 ต าบล

เแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 3,450,000                    

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

แม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 393,000                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นขนุแปะ ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นโม่งหลวง ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนมธัยมกลัยาณิวฒันาเฉลมิ

พระเกยีรติ ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนอมกอ๋ยวทิยาคม ต าบลอม

กอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 6,822,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,625,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอปุถมัภ ์1 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 501,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหมู่บา้นสหกรณ์2 ต าบลบา้นสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน แห่ง 1 746,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจา้แม่หลวงอปุถมัภ2์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม แห่ง 1 499,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นห่างหลวง ต าบลนาเกยีน อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั แห่ง 1 171,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทาเหนือวทิยา ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดั แห่ง 1 499,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสงัวาลยว์ทิยา ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,168,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอปุถมัภ7์ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม แห่ง 1 79,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจา้แม่หลวงอปุถมัภ ์1 ต าบลเแม่งอน อ าเภอฝาง แห่ง 1 395,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยตอง ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดั แห่ง 1 569,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขนุแปะ ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางอุง๋ ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 520,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอมกอ๋ยวทิยาคม ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย แห่ง 1 973,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่ตื่นวทิยาคม ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั แห่ง 1 999,800                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 78,985,900                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 74,184,300                

งบลงทนุ 74,184,300                

ครุภณัฑ์ 497,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 408,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 12 388,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 89,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 34 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 80,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 73,686,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,612,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

เทพศิรินทร ์เชยีงใหม่ ต าบลน า้บ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

บา้นกาดวทิยาคม ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,306,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 67,604,300                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนหางดงรฐัราษฎร์

อปุถมัภ ์ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนดอยสะเกด็วทิยาคม 

ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนเทพศิรินทร ์เชยีงใหม่ 

ต าบลน า้บ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนดอยเต่าวทิยาคม ต าบลท่า

เดื่อ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 6,822,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนสารภพีทิยาคม ต าบลยางเน้ิง

 อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 2,988,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนสนัก าแพง ต าบลทรายมูล อ าเภอสนัก าแพง หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั

 ต าบลศรีภูม ิอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 10,638,800                   

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

พรา้ววทิยาคม  ต าบลเขือ่นผาก อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 8,470,500                    

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

เวยีงแหงวทิยาคม  ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 9,589,700                    

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

โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 14,987,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,470,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่แตง ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหอพระ ต าบลศรีภูม ิอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 226,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนัป่ายางวทิยาคม ต าบลสนัป่ายาง อ าเภอแม่แตง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนัก าแพง ต าบลทรายมูล อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจอมทอง ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดั แห่ง 1 395,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสารภพีทิยาคม ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภ ีจงัหวดั แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่หอพระวทิยาคม ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนัทรายวทิยาคม ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเทพศิรินทร ์เชยีงใหม่ ต าบลน า้บ่อหลวง อ าเภอสนั แห่ง 1 123,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกาวลิะวทิยาลยั ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนัป่าตองวทิยาคม ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง แห่ง 1 900,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 4,801,600                 

งบลงทนุ 4,801,600                 

ครุภณัฑ์ 4,801,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,801,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนดอยสะเกด็

วทิยาคม ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนอรุโณทยั

วทิยาคม ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเวยีงแหง

วทิยาคม ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบา้นกาด

วทิยาคม ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสะเมงิ

พทิยาคม ต าบลสะเมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนออนเหนือ 

ต าบลออนกลาง อ าเภออ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนแม่หอพระ

วทิยาคม ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสนัป่ายาง

วทิยาคม ต าบลสนัป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 59,204,500                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 2,215,800                 

งบลงทนุ 2,215,800                 

ครุภณัฑ์ 2,215,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น 

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชยีงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) โรงเรียนศรีสงัวาลย์

เชยีงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 292,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนกาวลิะอนุกูล ต าบลวดั

เกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนศรี

สงัวาลยเ์ชยีงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ ขนาด 50 ปอนด ์โรงเรียนศรีสงัวาลย์

เชยีงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ โรงเรียนสอนคนตาบอด

ภาคเหนือ ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 49,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 284,900                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนกาวลิะอนุกูล ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ตวั 4 54,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนกาวลิะอนุกูล ต าบลวดัเกต

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนกาวลิะอนุกูล ต าบลวดั

เกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 4 92,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 116,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย โรงเรียนกาวลิะอนุกูล ต าบลวดัเกต 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 4 35,200                        
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รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชยีงใหม่ ต าบล

หนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 8,800                         

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็หนงั โรงเรียนกาวลิะอนุกูล 

ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 4 72,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 38,400                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล โรงเรียนกาวลิะอนุกูล ต าบลวดัเกต อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 12,800                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชยีงใหม่ ต าบลหนอง

หาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 2 25,600                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 78,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์โรงเรียนกาวลิะอนุกูล ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 2 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชยีงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 88,500                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนกาวลิะอนุกูล 

ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบส ัน่ ขนาด 112 x

 225 มลิลเิมตร โรงเรียนกาวลิะอนุกูล ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เครื่อง 1 8,300                         

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชยีงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนั

ทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 7 น้ิว โรงเรียนกาวลิะ

อนุกูล ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 6,300                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนกาวลิะ

อนุกูล ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 2.50 มลิลเิมตร 

โรงเรียนกาวลิะอนุกูล ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: แม่แรงยกกระปุกเกยีร ์ขนาด 1,000 กโิลกรมั โรงเรียนกา

วลิะอนุกูล ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 25,000                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 495,500                   

งบลงทนุ 495,500                   

ครุภณัฑ์ 495,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 101,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 8 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 8 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 8 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 8 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 56,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 274,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนั ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 8 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 19,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 8 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 9,500                         

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

การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 8 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่

ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 52,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 

เขตการศึกษา 8 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 8 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 8 75,200                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 8 จงัหวดั

เชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เตา 7 70,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 103,400                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 8 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลดอน

แกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 6 81,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 8 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ จอ 1 21,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,800                         

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 8 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 8,800                         

ครุภณัฑโ์รงงาน 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

75 มลิลเิมตร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 8 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบล

ดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 7,600                         

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 47,013,200                

งบลงทนุ 47,013,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,013,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,693,800                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชยีงใหม่ ต าบล

หนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรียนกาวลิะ

อนุกูล ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 7,745,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,972,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช า โรงเรียนกาวลิะอนุกูล ต าบลวดัเกต อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 4 1,832,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช า โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชยีงใหม่ ต าบลหนอง

หาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 458,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล โรงเรียนกาวลิะอนุกูล ต าบลวดัเกต อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 1,074,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงคแ์บบพเิศษ 5 ชัน้ โรงเรียนโสตศึกษา

อนุสารสุนทร ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 20,608,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,256,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนกาวลิะอนุกูล ต าบลวดัเกต 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 2,710,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชยีงใหม่ ต าบล

หนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 3,382,100                    
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 

ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 2,429,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 2,034,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 8 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 699,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,091,300                    

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 โรงเรียนกาวลิะอนุกูล ต าบลวดัเกต 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ถงั 1 542,300                      

รายการระดบัที1่: อาคารโดมกฬีาอเนกประสงค ์โรงเรียนกาวลิะอนุกูล 

ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 2,549,000                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 9,480,000                 

งบอดุหนุน 9,480,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,480,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 9,480,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 39,756,700                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 36,418,300                

งบลงทนุ 36,418,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,418,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,609,400                   

รายการระดบัที1่: หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์31 ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 7,745,700                    

รายการระดบัที1่: หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหเ์ชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 7,745,700                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหเ์ชยีงดาว ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 3,118,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,207,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้และอาบน า้หญงิ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์31 ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 2 990,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์31 ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์31 ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารหอประชมุแบบ 100/27 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เชยีงดาว ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 8,071,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,601,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์30 ต าบล

แม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์31 ต าบล

ช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,774,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีงดาว 

ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 2,487,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ 

ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,919,000                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 3,338,400                 

งบลงทนุ 3,338,400                 



223 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

ครุภณัฑ์ 3,338,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 867,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีงดาว ต าบลปิงโคง้ 

อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 350,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์31 ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอ

แม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์31 ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ใบ 5 97,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,375,000                    

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

ประชานุเคราะห ์30 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 1,375,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 43,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหเ์ชยีงดาว ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีงดาว 

ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เตา 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 649,900                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์31 ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ตวั 3 40,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์30 

ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 62,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีง

ดาว ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 23 533,600                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 372,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร(์ประถมศึกษา) 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์31 ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 192,500                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีงดาว ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั เครื่อง 2 24,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 6,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหเ์ชยีงดาว ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 6,500                         

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 
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ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนนวมนิทราชูทศิพายพั 

 ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 757,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 757,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 757,000                   

งบด าเนินงาน 757,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 757,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 757,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,965,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,965,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 320,000                   

งบด าเนินงาน 320,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 320,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 320,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 70,000                     

งบด าเนินงาน 70,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 70,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 1,575,000                 

งบด าเนินงาน 1,575,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,575,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,575,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 264,895,500              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 194,306,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 194,306,700              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 84,246,700                

งบอดุหนุน 84,246,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 84,246,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 84,246,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 15,894,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 3,655,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 7,152,300                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 7,549,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 49,995,000                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 110,060,000              

งบอดุหนุน 110,060,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 110,060,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 110,060,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 10,812,000                   
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รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,486,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,865,400                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 5,135,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 86,760,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 70,588,800                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 33,080,700                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 33,080,700                

งบลงทนุ 33,080,700                

ครุภณัฑ์ 9,860,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,860,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองระบบฉีดเชื้อเพลงิเบนซนิและแกส๊แอลพจีแีบบ

แผงโมดูลพรอ้มโปรแกรมทดลองเชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการอาชพี

จอมทอง ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองวงจรอเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มซอฟทแ์วรม์ลัติมเีดยี

ชนิดมอีอสซโิลสโคป 4 แซลแนลเชือ่มต่อผ่านแท็ปเลต็และคอมพวิเตอร ์ 

วทิยาลยัการอาชพีฝาง ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 2,560,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษาเพือ่การสือ่สารและธุรกจิ

ตามมาตรฐาน CEFR  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชยีงใหม่ ต าบลบา้น

กลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบอเนกประสงค ์UTM ขนาด 50 ตนั 

วทิยาลยัเทคนิคสนัก าแพง ต าบลบา้นสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางบญัช ี วทิยาลยัเทคนิคสารภ ี 

ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,220,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,620,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร   วทิยาลยัการอาชพีจอมทอง ต าบลช่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดั หลงั 1 21,620,700                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียน วทิยาลยัเทคนิคสารภ ีต าบลหนองผึ้ง

 อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,600,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 3,936,400                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 3,936,400                 

งบลงทนุ 3,936,400                 

ครุภณัฑ์ 3,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

วทิยาลยัสารพดัช่างเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟิก  วทิยาลยั

สารพดัช่างเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 2,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 648,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 648,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาแฟลตพกัอาศยัภารโรง  วทิยาลยัสารพดั

ช่างเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 648,400                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 33,571,700                
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จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 33,571,700                

งบลงทนุ 33,571,700                

ครุภณัฑ์ 3,192,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,375,000                    

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

ไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 105 กโิลวตัต ์   

วทิยาลยัอาชวีศึกษาเชยีงใหม่ ต าบลศรีภูม ิอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั คนั 1 1,375,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 17,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ศูนยส่์งเสริมและ

พฒันาอาชวีศึกษาภาคเหนือ  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 7 17,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั 

(DC/AC Machine)  วทิยาลยัเทคนิคเชยีงใหม่ ต าบลศรีภูม ิอ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,800,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,379,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 29,796,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์3 ชัน้ พรอ้มครุภณัฑ ์ 

วทิยาลยัเทคนิคเชยีงใหม ่ต าบลศรีภูม ิอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 29,796,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 583,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโครงหลงัคาแผนกวชิาช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  วทิยาลยัเทคนิคเชยีงใหม ่{{LF}}ต าบลศรีภูม ิอ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 583,200                      

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 11,878,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 11,878,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 11,878,300                

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 11,878,300                

งบอดุหนุน 11,878,300                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,049,800                    

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ประจ าหอ้งเรียน วทิยาเขตเชยีงใหม่  

ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 6 82,200                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้บุนวมแบบมตีะขอ วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง

 อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 300 312,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอย

สะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ เครื่อง 40 640,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบล

ป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 20 940,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบล

ป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 51,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ เครื่อง 3 90,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ เครื่อง 3 127,500                      
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอรส์  าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ แบบ

ที่ 2 วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 4 116,000                      

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรบ์ริการยมืคืนหนงัสอื วทิยาเขตเชยีงใหม่  

ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ จอ 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ จอ 3 65,400                        

รายการระดบัที1่: ชัน้หนงัสอืขนาด 2 ตอน วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่า

เมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ช ัน้ 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงประจ าหอ้งเรียน วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบล

ป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 11 165,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊พรอ้มเกา้อี้อ่านหนงัสอื ส าหรบั 4 ที่น ัง่ ขนาด 

1,500x190x730 มลิลเิมตร วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอย ชดุ 6 78,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร 2 บานเปิด วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่า

เมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 20 110,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊คน้ควา้อนิเตอรเ์น็ต วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง

 อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 10 103,300                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอรถ์าดคียบ์อรด์พรอ้มเกา้อี้ส  านกังาน ขนาด

 120x60x75 ซม. วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 15 79,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้ส  านกังานขนาด 80x60x75 

ซม  วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 135,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 34 340,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ขนาด 185x120x75 ซม. พรอ้มเกา้อี้ วทิยาเขต

เชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 5 67,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ขนาด 200x100x75 ซม. พรอ้มเกา้อี้ วทิยาเขต

เชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 17,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เอนกประสงค ์ขนาด 180x45x75 ซม. วทิยาเขต

เชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 30 35,400                        

รายการระดบัที1่: แท่นวางคอมพวิเตอร ์วทิยาเขตเชยีงใหม่  ต าบลป่าเมีย่ง 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 2 24,200                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,828,500                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยสารสนเทศและกลอ้งวงจรปิด วทิยาเขต

เชยีงใหม่ ต าบลป่าเหมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็  จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 5,528,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุใหญ่ ต าบลป่าเหมีย่ง อ าเภอดอย

สะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ งาน 1 2,300,000                    

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 93,355,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 93,355,500                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 93,355,500                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 93,355,500                

งบอดุหนุน 93,355,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 93,355,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเรียน วทิยาเขตลา้นนา หลงั 1 32,769,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน วทิยาเขตลา้นนา ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนั

ก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 40,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนและงานระบบสาธารณูปโภค วทิยาเขตลา้นนา ต าบล

บวกคา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 20,586,500                   

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 820,082,300              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 23,146,300                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 13,096,700                

สนบัสนุนวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ 

การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 13,096,700                

งบอดุหนุน 13,096,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,096,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 22 13,096,700                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,614,600                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 2,614,600                 

งบอดุหนุน 2,614,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,614,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 5 2,614,600                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 7,435,000                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 7,435,000                 

งบอดุหนุน 7,435,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,435,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยก์าร

สรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกจิ โครงการ 2 7,435,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,654,200                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 2,654,500                 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 2,654,500                 

งบอดุหนุน 2,654,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,654,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 2,654,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 407,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 248,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 261,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 1,387,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 350,500                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 29,999,700                

การด าเนินการตามยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั 29,999,700                

งบรายจ่ายอื่น 29,999,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่

พฒันาทอ้งถิน่ 10 โครงการ โครงการ 0 29,999,700                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 434,926,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 434,926,800              

รายการบคุลากรภาครฐั 434,926,800              

งบบคุลากร 88,937,000                
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เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 78,724,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 114 62,204,200                   

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 64 4,765,200                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 64 4,765,200                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 52 3,907,200                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 52 3,907,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 22 7,847,900                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 10,212,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 12 3,030,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 31 7,182,500                    

งบด าเนินงาน 13,068,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,068,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 6 528,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 20 4,063,200                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 20 1,984,800                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 27 2,078,400                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 20 4,063,200                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 20 1,984,800                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 27 2,078,400                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 7 1,060,800                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 7 523,200                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 8 537,600                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 7 1,060,800                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 7 523,200                      

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 8 537,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 31 387,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 31 279,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 12 108,000                      

งบอดุหนุน 332,921,200              

เงนิเดอืน 332,921,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 830 330,653,200                 

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 47 2,268,000                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 47 2,268,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 329,355,000              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 259,315,900              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 259,315,900              

งบด าเนินงาน 26,173,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,173,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,993,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 7059 21,180,000                   
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ค่าสาธารณูปโภค 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,000,000                    

งบลงทนุ 233,142,900              

ครุภณัฑ์ 7,649,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,649,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการไฟฟ้าเบื้องตน้ ต าบลสะลวง 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ หอ้ง 1 1,981,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการงานประดษิฐแ์ละงานช่าง ต าบล

สะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ หอ้ง 1 499,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเชือ่มไฟฟ้า ต าบลสะลวง 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ หอ้ง 1 991,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเชือ่มแกส๊ ต าบลสะลวง อ าเภอ

แม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ หอ้ง 1 984,400                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 4 212,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจสมรรถภาพการไดย้นิเสยีงพรอ้มตูเ้กบ็เสยีง 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 642,000                      

รายการระดบัที1่: ตูส้  าหรบักรองอากาศใหบ้ริสุทธิ์ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 9 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแขง็แบบยูนิเวอรแ์ซล ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสภาวะองคป์ระกอบในดนิ ต าบลสะลวง อ าเภอ

แม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์สาธติการเลี้ยงและการจดัการสตัวภ์ายในฟารม์

 ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 229,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 225,493,900                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 223,493,900                 

รายการระดบัที1่: กลุม่อาคารปฏบิตัิการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีต าบล

ขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ กลุม่อาคาร 1 135,728,600                 

รายการระดบัที1่: กลุม่อาคารเรียนรวมและบริหารกลางวทิยาศาสตร ์พรอ้ม

ครุภณัฑ ์ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ กลุม่อาคาร 1 85,265,300                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารเรียนรูแ้ละฝึกประสบการณ์ชมุชนสี

เขยีว ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 2,500,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยสะแลง่ บริเวณสวนสมนุไพร ต าบล

สะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 2,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 56,330,100                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 56,330,100                

งบด าเนินงาน 23,669,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,534,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,993,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 22747 13,541,600                   

ค่าสาธารณูปโภค 8,134,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 8,134,500                    

งบลงทนุ 31,211,000                

ครุภณัฑ์ 29,747,800                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 29,747,800                   
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รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการสตูดโิอส าหรบัการเรียนการ

สอนภาควชิานิเทศศาสตร ์ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั หอ้ง 1 26,339,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวทิยกุระจายเสยีง ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หอ้ง 1 2,528,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรส์  าหรบัการเรียน

การสอนดา้นสงัคมศาสตร ์ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั หอ้ง 1 880,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,463,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,463,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการนิเทศศาสตร ์ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,463,200                    

งบรายจ่ายอื่น 1,450,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตรและประกนัคุณภาพ 0 1,450,000                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 11,709,000                

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 11,709,000                

งบรายจ่ายอื่น 11,709,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก รายการ 0 11,709,000                   

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 2,000,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม รายการ 0 2,000,000                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 1,104,799,400            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 40,207,100                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 18,215,500                

สนบัสนุนใหไ้ดม้าตรฐานการวจิยั/อตุสาหกรรม 18,215,500                

งบอดุหนุน 18,215,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,215,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนใหไ้ดม้าตรฐานการวจิยั/ 3 18,215,500                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 1,859,300                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 1,859,300                 

งบอดุหนุน 1,859,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,859,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคม

ในประเด็นส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองค์ 7 1,859,300                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 5,305,300                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 5,305,300                 

งบอดุหนุน 5,305,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,305,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสุนนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้ง

ความเป็นเลศิทางวชิาการ 18 5,305,300                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 14,827,000                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม็แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 14,827,000                

งบอดุหนุน 14,827,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,827,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้ง

ความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 29 14,827,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,037,000                 

โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรียภ์าคเหนือ 4,037,000                 

ส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์ 4,037,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,037,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการฟ้ืนฟูป่าตน้น า้แม่ตะมานและส่งเสริม

การปลูกเกษตรอนิทรียบ์นพื้นที่ราบสูง โครงการ 0 4,037,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 76,600,000                

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 76,600,000                

ส่งเสริมการผลติและพฒันาก าลงัคนทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ 76,600,000                

งบรายจ่ายอื่น 76,600,000                

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการระบบการควบคุมอตัโนมตัิ ส าหรบั

งานอตุสาหกรรม ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 25,500,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุฝึกปฏบิตัิการช่วยการผลติอตัโนมตัิ

อเนกประสงคด์ว้ยเทคโนโลยหีุ่นยนตอ์จัฉริยะ รองรบัอตุสาหกรรมยคุ 4.0 

ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 13,600,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุฝึกการควบคุมระบบและกระบวนการส าหรบั

การควบคุมข ัน้สูง ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุฝึกระบบไฮดรอลกิสใ์นงานอตุสาหกรรม 

ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาบุคลากรและการจดัการศึกษา

ดา้นอตุสาหกรรมการบนิตามมาตรฐานสากล โครงการ 0 20,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาบุคลากรและศูนยท์ดสอบ

สมรรถนะมาตรฐานสากลรองรบัอตุสาหกรรม 4.0 (Mechatronics & โครงการ 0 5,000,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 681,950,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 681,950,300              

สนบัสนุนจดัการเรียนการสอน 681,950,300              

งบบคุลากร 341,797,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 318,074,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 554 261,007,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 235 17,185,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 249 18,177,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 74 21,704,100                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 23,722,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 11 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 83 19,222,900                   

งบด าเนินงาน 12,689,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,689,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 47 8,241,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 14 168,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 11 3,429,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 95 849,000                      

งบอดุหนุน 327,463,900              

เงนิเดอืน 324,874,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 995 324,874,300                 
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เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 2,589,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 37 2,589,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 302,005,000              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 232,498,500              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 232,498,500              

งบด าเนินงาน 141,712,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 114,767,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 14,087,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,698,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,025,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,025,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,660,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 7,980,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,360,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 756,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 756,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,692,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 58,800,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 16,895,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 630,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 400,900                      

ค่าสาธารณูปโภค 26,944,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 572,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 634,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 19,537,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม บาท 0 6,200,000                    

งบลงทนุ 44,669,600                

ครุภณัฑ์ 14,820,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 14,820,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบสนามกฬีาและศูนยพ์ฒันาสุขภาพ ต าบล

ป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพื้นฐานดา้นเซรามกิ ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยภาพไฮเปอรส์เปกตรมัความยาวคลืน่ยา่นใกล ้

อนิฟราเรด ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 830,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ส าหรบัพมิพใ์บรายงานผลการศึกษา ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 7 210,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการผลติสือ่กราฟฟิก ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยส์นบัสนุนการเรียนรูด้า้นศิลปะและการ

ออกแบบ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 7 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพต์รานูนระบบไฟฟ้า ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,849,600                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,849,600                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนรวมและอาคาร

ศึกษาท ัว่ไป ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอย

สะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณรอบอาคารเรียน ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยเ์ผยแพร่ผลงานการออกแบบทาง

สถาปตัยกรรม ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนภายในและป้อมยาม ต าบลบา้นหลวง อ าเภอ

จอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคาร C2 นวตักรรมวทิยาลยัฯ และโรงจอดรถ 

ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารไฟฟ้า 1 และ 2 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 3,499,600                    

งบรายจ่ายอื่น 46,116,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาการจดัการศึกษา โครงการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการสวนนวตักรรมเกษตรและอาหารลา้นนา โครงการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการอทุยานเมอืงอจัฉริยะ (Smart City) โครงการ 0 8,116,900                    

รายการระดบัที1่: โครงการขยายผลการจดัการศึกษาแบบบูรณาการการ

เรียนรูก้บัการท างาน (Work - integrated Learning) โครงการ 0 9,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 38,037,300                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 38,037,300                

งบด าเนินงาน 30,739,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,739,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 9,552,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,604,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 486,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 3,075,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,856,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,606,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 340,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 226,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 340,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,320,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 330,700                      

งบลงทนุ 2,298,000                 

ครุภณัฑ์ 2,298,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,298,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ีต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการเรียนการสอนบริหารธุรกจิ

 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 712,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบศูนยป์ฏบิตัิการวจิยัและบริการวชิาการ 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 708,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการศูนยภ์าษา ต าบลชา้งเผอืก

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 293,700                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารบริหารธุรกจิและอาคารเฉลมิพระ

เกยีรติ 56 พรรษา ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 433,600                      

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาการจดัการศึกษา โครงการ 0 5,000,000                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 29,000,000                

เผยแพร่ใหค้วามรูง้านบริการวชิาการ 23,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 23,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งคณะ

สตัวแพทยศาสตรจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยักบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลลา้นนา วทิยาเขตน่าน เพือ่พฒันาการผลติบณัฑติสาขาสตัว

แพทยศาสตรแ์ละ ถา่ยทอดเทคโนโลย ีการผลติปศุสตัว ์ณ จงัหวดัน่าน โครงการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนกจิกรรมมูลนิธโิครงการหลวง

และโรงงานแปรรูป โครงการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการตามพระราชด าริ โครงการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก โครงการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ โครงการ 0 9,000,000                    

ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา 6,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพเครือขา่ยอดุมศึกษาพี่ โครงการ 0 6,000,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,469,200                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,469,200                 

งบรายจ่ายอื่น 2,469,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม โครงการ 0 2,469,200                    

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 5,992,217,100            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 153,651,800              

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 23,244,500                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิยัและนวตักรรม 23,244,500                

งบอดุหนุน 23,244,500                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 23,244,500                   

รายการระดบัที1่: ชดุกรงเมตาบอลซิมึส าหรบัหนูแรท ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑศู์นยบ์ริหารจดัการอาชวีอนามยัฯ  ต าบลสุเทพ

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์รดอะมโิน ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัและวเิคราะหส์ารชวีภาพ ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูม ิต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 2,599,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งขนาดเลก็ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุปัน่เหวีย่งแบบควบคุมอณุหภูม ิต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ตูก้รองอากาศใหบ้ริสุทธิ์ ชนิด Vertical Laminar air 

flow  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 350,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดคลืน่เสยีงความถีสู่ง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่แบบควบคุมอณุหภูม ิต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งคอมพาวด ์ไมโครสโคป พรอ้มชดุถา่ยภาพ ต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งสเตอริโอ ไมโครสโคป พรอ้มชดุถา่ยภาพ ต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ควบคุมอณุหภูมติ า่ -86 องศาเซลเซยีส ต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหโ์ปรตีน ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหไ์ขมนั ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหไ์ฟเบอร ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บสุญญากาศ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ตู ้ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูมแิละควบคุมสภาวะ ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้น ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหด์ว้ยการดูดกลนืแสงชนิดแบบ Double 

Beam ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้น ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ตู ้ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารใหค้วามรอ้น ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้บริสุทธิ์ในหอ้งปฏบิตัิการ ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดเตรียมตวัอยา่งแหง้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ความเร็วสูง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่ระเหยสารแบบหมนุ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บ ขนาด 115 ลติร ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอสารเคม ีแบบต่อท่อออกนอกอาคาร ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 2 640,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคม ีต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ตู ้ 2 250,000                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,374,700                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 2,374,700                 

งบอดุหนุน 2,374,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,374,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ 0 2,374,700                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 128,032,600              

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 128,032,600              
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งบอดุหนุน 128,032,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 128,032,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง 0 128,032,600                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 8,396,500                 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 8,396,500                 

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 8,396,500                 

งบอดุหนุน 8,396,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,396,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 8,396,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,358,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 619,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 564,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 4,681,400                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 1,173,600                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 325,726,300              

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 116,459,800              

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร ์(ระยะที ่4) 116,459,800              

งบอดุหนุน 116,459,800              

ครุภณัฑก์ารศึกษา 44,921,100                   

รายการระดบัที1่: ระบบการเรียนการสอนทางไกล ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 30,821,100                   

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยสารสนเทศการเรียนการสอน ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวดีทิศัน ์ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส พรอ้มภาควดั

คารบ์อนไดออกไซด ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 960,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเฝ้าติดตามความดนัของออกซเิจนและ

คารบ์อนไดออกไซดใ์นเลอืดทางผวิหนงั ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เครื่อง 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจหลอดลมและสายเสยีงพรอ้มจอภาพ แบบ

เคลือ่นยา้ยได ้ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 850,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้กลา้มเน้ือผ่านปลายประสาท ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 50 3,938,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งแบบ

พกพา ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิด 2 

หวัตรวจแบบพกพา ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในและหลอดเลอืดดว้ยคลืน่เสยีง

ความถีสู่ง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 1,860,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดส ี3

 หวัตรวจ  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดไฟเบอรอ์อฟติค 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ กลอ้ง 1 881,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,538,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเสริมสรา้งสุขภาพนกัศึกษา คณะ

แพทยศาสตร ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม	่ หลงั 1 43,434,600                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียน 0209 และ 0210 ภาควชิาศลัยศาสตร ์

ช ัน้ 2 	อาคารเฉลมิพระบารม ีคณะแพทยศาสตร ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม	่ รายการ 1 104,100                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 0 28,000,000                   

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 17,851,600                

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร ์(ระยะที ่3) 17,851,600                

งบอดุหนุน 17,851,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,851,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 0 17,851,600                   

โครงการบูรณาการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวยั 6,000,000                 

พฒันาศกัยภาพทนัตบคุลากร 6,000,000                 

งบอดุหนุน 6,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก รายการ 0 6,000,000                    

โครงการเร่งรดัผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน 23,000,000                

จดัการเรียนการสอนสาขาวชิาทีข่าดแคลน 23,000,000                

งบอดุหนุน 23,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเร่งรดัการผลติบณัฑติทางดา้น 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเร่งรดัการผลติบณัฑติทางดา้นทนัต 0 15,000,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 162,414,900              

เพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 162,414,900              

งบอดุหนุน 162,414,900              

ค่าตอบแทน 13,630,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 278,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 13,352,300                   

ค่าใชส้อย 2,778,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 159,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 159,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 836,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,669,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 1,669,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 114,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 32,810,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 28,658,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,140,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,011,100                    

ค่าวสัดุ 52,634,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 368,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 17,559,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 7,183,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 491,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 26,537,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 152,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 342,000                      
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 60,561,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการปฏบิตัิงานทางการแพทย์ 0 60,561,400                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 5,075,636,400            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 5,075,636,400            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 5,075,636,400            

งบบคุลากร 717,550,800              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 717,550,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1016 535,831,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งทางวชิาการ ส าหรบั อตัรา 430 26,931,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 58 486,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 299 32,960,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 445 111,653,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ลูกจา้งประจ า) อตัรา 20 157,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืนส าหรบั อตัรา 249 2,650,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 6,879,300                    

งบอดุหนุน 4,358,085,600            

เงนิเดอืน 4,023,681,600               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 6582 4,023,681,600               

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 178,296,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 42 3,547,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 955 94,497,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืน อตัรา 136 2,049,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งทางวชิาการ ส าหรบั

ขา้ราชการเปลีย่นสถานภาพ อตัรา 701 71,519,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี อตัรา 42 3,547,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิ Top up อตัรา 3 3,134,800                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 17,101,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 50 17,101,800                   

ค่าตอบแทน 138,556,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 166 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจ าผูไ้ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ อตัรา 289 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข อตัรา 2111 91,111,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 37 2,796,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 261 19,824,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 261 19,824,600                   

ค่าใชส้อย 450,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 50 450,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 428,806,100              

 ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 175,646,100              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 175,646,100              

งบอดุหนุน 175,646,100              

ค่าตอบแทน 3,115,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 580,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 2,535,800                    

ค่าใชส้อย 12,733,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,780,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 1,780,700                    
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 514,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,853,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,420,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 7,420,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 78,900                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรอง หมายถงึ รายจ่ายในการเลี้ยงรบัรองทาง 0 78,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 650,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าลขิสทิธิ์ 0 435,300                      

ค่าสาธารณูปโภค 25,826,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 22,059,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,035,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,732,600                    

ค่าวสัดุ 43,795,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,102,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 4,719,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,045,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 657,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,038,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 33,510,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 302,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 421,100                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 30,320,400                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสแีบบเคลือ่นยา้ยได ้ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 625,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดจิติอลมลัติมเิตอรค์วามแม่นย าสูง 6.5 หลกั ต าบล

สุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 4 389,600                      

รายการระดบัที1่: เบา้หลอมทองค าขาว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 63,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50,000 บทียูี พรอ้มติดต ัง้ 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 114,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 40,000 บทียูี พรอ้มติดต ัง้ 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 102,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 36,000 บทียูี พรอ้มติดต ัง้ 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ตู ้ 1 160,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุกระจายสญัญาณเครือขา่ยความเร็วสูงเพือ่การศึกษา 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 856,000                      

รายการระดบัที1่: เตาใหค้วามรอ้นแบบหลมุ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เตา 2 340,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อโรค ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 250,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารแบบของเหลวประสทิธภิาพสูงพรอ้ม

อปุกรณ์ตรวจวดัสารแบบ RID, UV,DAD และ RF  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ พรอ้มเครื่องส ารองไฟฟ้า ต าบล

สุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 320,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชวีภาพ ต าบลแม่

เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 2,621,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุระบบรกัษาความปลอดภยั ประตูอตัโนมตัิ 

ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 363,500                      

รายการระดบัที1่: ระบบรกัษาความปลอดภยักลอ้งวงจรปิด ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรเ์วคิสเตชัน่ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 55 3,575,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่ต า่กวา่

 6,500 ANSI Lumens  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่ต า่กวา่

 3,500 ANSI Lumens  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 16 484,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่

ส  าหรบัติดต ัง้ภายในอาคาร แบบที่ 1พรอ้มอปุกรณ์จดัเกบ็ ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 25 425,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 2 ต าบลสุเทพ

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่ต า่กวา่

 4,000 ANSI Lumens ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบเครื่องปรบัอากาศแบบ วอีารว์ ีต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการ

บณัฑติศึกษา ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,566,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืส าหรบัวจิยักบัสตัวท์ดลอง ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบลมรอ้น ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคดัท าความสะอาดเมลด็พนัธุข์า้ว ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 72,000                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,024,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงอาหาร พื้นที่ทางเดนิดา้นหลงัโรงอาหารและ

หอ้งประกอบอาหาร คณะเกษตรศาสตร ์ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 808,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียนหลกัสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหา

บณัฑติ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ รายการ 1 673,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการแปรรูปอาหาร คณะอตุสาหกรรม

เกษตร ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารภาควชิาธรณีวทิยา (ZONE B) 

คณะวทิยาศาสตร ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 256,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานศูนยว์จิยัขา้วลา้นนา ต าบลแม่

เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 13,958,900                   



242 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะ

วศิวกรรมศาสตร ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,041,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า อาคาร 08148 คณะ

เกษตรศาสตร ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 3,910,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นสาธติการใชพ้ลงังานและใชพ้ลงังานทดแทน 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั รายการ 1 2,617,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยว์จิยัระบบทรพัยากรเกษตร หลงัที่ 1 

และหลงัที่ 2 	และปรบัปรุงอาคารประภาวริิยะประไพกจิ ช ัน้ที่ 1 และชัน้ที่ 2 

คณะเกษตรศาสตร ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 	 รายการ 1 2,259,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงปรบัปรุงคุณภาพน า้ฝัง่เชงิดอย ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 	 หลงั 1 12,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,829,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร ์ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 0 17,190,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิสมาคม 0 139,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 159,347,300              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 159,347,300              

งบอดุหนุน 159,347,300              

ค่าตอบแทน 5,829,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 72,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 5,756,700                    

ค่าใชส้อย 3,319,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,554,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 1,554,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 194,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,509,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 1,509,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 4,200                         

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรอง หมายถงึ รายจ่ายในการเลี้ยงรบัรองทาง 0 4,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 56,300                        

ค่าสาธารณูปโภค 34,571,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 30,673,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,070,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,826,500                    

ค่าวสัดุ 36,142,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 653,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,625,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 33,864,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 32,391,500                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารอนิทรียด์ว้ยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ตะแกรงร่อนแยกขนาด ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 293,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพรชเซอรโ์ฮโมจไีนเซอร ์ต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเขยา่พรอ้มเครื่องสกดัตวัอยา่ง ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 380,300                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพรงัสนีอกช่องปากทางทนัตกรรมระบบ

ดจิติอล ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกและกระตุน้การกลนืดว้ยระบบการ

ตอบสนองดว้ยเกมสค์อมพวิเตอร ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เลอืด ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 6 960,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหุ่นจ าลองสถานการณ์การท าคลอดข ัน้สูงและระบบ

ประมวลผลการฝึกปฎบิตัิการจ าลองสถานการณ์ทางการแพทยแ์ละการ

พยาบาลพรอ้มระบบภาพและเสยีง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริง ต าบลแม่

เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโทรกราฟ ตวัตรวจวดัชนิด เอฟพดี ีและ 

เอฟไอด ีต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 5,850,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนควบคุมอณุหภูมแิบบตัง้พื้น 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 1,798,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านผลปฎกิริิยาบนไมโครเพลท ระบบมลัติโหมด 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 2,100,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,835,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรอยรา้วผนงั อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร ์

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ที่ 1 อาคาร 3 คณะเภสชั

ศาสตร ์ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,835,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3 อาคาร  5 คณะเภสชั

ศาสตร ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 500,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยสุ์ขภาพสตัวด์อยค า คณะสตัวแพทยศาสตร ์

ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม	่ หลงั 1 30,400,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,257,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิสมาคม 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาส าหรบันกัศึกษาทนัตแพทยศาสตร์ 0 6,752,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาส าหรบันกัศึกษาเภสชัศาสตร์ 0 6,500,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 69,915,200                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 69,915,200                

งบอดุหนุน 69,915,200                

ค่าตอบแทน 2,190,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 82,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 2,108,100                    

ค่าใชส้อย 4,408,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,031,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 1,031,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,376,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 3,376,900                    

ค่าสาธารณูปโภค 16,004,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 14,293,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 470,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,241,200                    

ค่าวสัดุ 9,719,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 759,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 904,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 8,056,000                    
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 29,705,600                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฎบิตัิการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู ้

แบบดจิติอล ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หอ้ง 1 4,250,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณหลกั ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส ารองขอ้มูลเครื่องแม่ขา่ย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุอปุกรณ์บนัทกึภาพและเสยีงภาคสนาม ต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 701,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องดนตรีสตริงคอมโบ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 847,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุเวทนีกัรอ้งประสานเสยีง ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 361,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเตาไฟฟ้า ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุการเรียนการสอนสาขาวชิาสหศาสตรศิ์ลป์และสาขาวชิา

ศิลปะภาพพมิพ ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 9 958,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิงานสตูดโิอจติรกรรม ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 1,016,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุอปุกรณ์ทางการศึกษาส าหรบังานไมแ้ละงาน

เหลก็ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 125,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุอปุกรณ์ทางการศึกษาส าหรบันัง่เรียนและ

สมัมนา ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 38,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุพรอ้มติดต ัง้ระบบ ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุการเรียนการสอนพรีเซน็เทช ัน่ พรอ้มติดต ัง้ 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 195,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิงานไมก้รอบเฟรมส าหรบัเขยีนภาพ

จติรกรรม ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 41,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 ( 

จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล ดเีอสแอลอาร ์ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 2 187,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึวดีโิอระบบดจิติอล ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 5 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 24,000 บทียูี ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 14 453,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องคอมพวิเตอร ์พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 108,100                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียนอจัฉริยะ ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หอ้ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียนอจัฉริยะ จ านวน 70 ที่น ัง่  

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หอ้ง 1 3,001,300                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียนอจัฉริยะ จ านวน 60 ที่น ัง่ 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หอ้ง 1 2,733,300                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าสถานีวทิยแุละหอ้งปฎบิตัิการสาขา

วทิยกุระจายเสยีง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 770,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบโสตอาคารเรียนรวม คณะสงัคมศาสตร ์ต าบลสุเทพ

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 534,400                      
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รายการระดบัที1่: ระบบการจดัการเรียนการสอนดว้ยระบบบนัทกึภาพและ

เสยีงในหอ้งเรียน ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 4 3,373,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งศูนยก์ารเรียนรูก้จิกรรมทางกายภาพ

เพือ่สุขภาพ คณะศึกษาศาสตร ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 2,528,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแม่ขา่ยระบบเสมอืน ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุอปุกรณ์ระบบความปลอดภยัเครือขา่ย UTM 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 498,500                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,876,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการเคมเีพือ่การเรียนรู ้พรอ้มครุภณัฑ์

 คณะศึกษาศาสตร ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,579,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งสมดุคณะศึกษาศาสตร ์พรอ้มครุภณัฑ ์

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 6,296,700                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิสมาคม 0 10,000                        

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 22,566,000                

ชนัสูตรพลกิศพ 3,680,000                 

งบอดุหนุน 3,680,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,680,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายส าหรบัการชนัสูตรพลกิศพ 0 3,680,000                    

บริการวชิาการเชงิวเิคราะหแ์ละวจิยั 18,886,000                

งบอดุหนุน 18,886,000                

ค่าตอบแทน 15,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 15,500                        

ค่าใชส้อย 112,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 57,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 57,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 11,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 41,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 41,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 2,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 6,977,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,129,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 233,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 615,400                      

ค่าวสัดุ 455,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 154,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 7,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 17,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 194,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 81,800                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,325,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการบริการวชิาการ 51 11,325,200                   

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,331,500                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,331,500                 

งบอดุหนุน 1,331,500                 

ค่าตอบแทน 4,600                         
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รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 4,600                         

ค่าใชส้อย 39,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 15,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 15,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 24,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 24,100                        

ค่าสาธารณูปโภค 35,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 31,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,100                         

ค่าวสัดุ 51,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,200                         

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 5 1,200,000                    

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 1,200,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,200,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,200,000                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,200,000                 

งบอดุหนุน 1,200,000                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อระบบไอน า้ (Autoclave) ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งสเตอริโอไมโครสโคปพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งประชมุ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

 จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 500,000                      

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 20,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 20,000,000                

ผลผลติผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 20,000,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 20,000,000                

งบอดุหนุน 20,000,000                

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานกลุม่อาคารเรียนพรอ้มระบบสาธารณูปโภคภายใน-

ภายนอกโรงเรียนสาธติชมุชนการเรียนรูส้มเด็จยา่ วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั 

ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ งาน 1 20,000,000                   

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 1,474,547,200            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 79,000,300                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 6,583,600                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 6,583,600                 

งบอดุหนุน 6,583,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,583,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 6,583,600                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,505,000                 
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สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 2,505,000                 

งบอดุหนุน 2,505,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,505,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ บาท 0 2,505,000                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 69,911,700                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 69,911,700                

งบอดุหนุน 69,911,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 69,911,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง บาท 0 69,911,700                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 59,489,100                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 59,489,100                

ด าเนินการฟ้ืนฟูและอนุรกัษป่์าไมใ้นพื้นทีป่่าตน้น า้ (17 จงัหวดั) 59,489,100                

งบอดุหนุน 59,489,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 59,489,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มภาคเหนือ บาท 0 59,489,100                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 59,235,800                

โครงการพฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 59,235,800                

ด าเนินการพฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 59,235,800                

งบอดุหนุน 59,235,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 59,235,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการยกระดบัผลผลติภาคการเกษตรตาม

นโยบายไทยแลนด ์4.0 ดว้ยหลกัของศาสตรพ์ระราชาเพือ่เพิม่มูลค่าตลอด โครงการ 0 15,632,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมนวตักรรมเพือ่ยกระดบั

คุณภาพเกษตรอนิทรีย ์ โครงการ 0 19,800,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ามอธัยาศยัอยา่ง

ท ัว่ถงึแบบบูรณาการขา้มศาสตร์ โครงการ 0 23,803,700                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 836,541,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 836,541,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 836,541,100              

งบบคุลากร 79,830,400                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 57,293,400                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 75 38,014,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 49 3,963,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนขา้ราชการ อตัรา 58 4,341,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 37 10,974,100                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 22,537,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 4 1,418,300                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 101 21,118,700                   

งบอดุหนุน 756,710,700              

เงนิเดอืน 723,407,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1388 723,407,700                 

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 24,133,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 235 16,816,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนขา้ราชการ อตัรา 144 7,316,400                    



248 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

ค่าตอบแทน 8,224,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น คน 6 468,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง คน 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ คน 30 5,767,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุข อตัรา 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ ต าแหน่งนิติ อตัรา 1 72,000                        

ค่าใชส้อย 945,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 105 945,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 440,280,900              

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 150,711,900              

เผยแพร่ความรูง้านบริการวชิาการและประชาสมัพนัธ์ 25,825,300                

งบอดุหนุน 25,825,300                

ค่าใชส้อย 4,335,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 4,335,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานเกษตร บาท 0 4,335,900                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 21,489,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการบริการวชิาการ โครงการ 0 21,489,400                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา 124,886,600              

งบอดุหนุน 124,886,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 124,886,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและ

เสริมสรา้งชมุชนเขม้แขง็เชงิบูรณาการอยา่งเป็นระบบบนฐานพื้นที่อ  าเภอสนั

ทราย (The project for development of community economy and 

strengthening by systematic community integration base on 

area base collaborative approach, Sansai District, Chiang Mai โครงการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการกาดแม่โจ ้2477 บาท 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการปลูกผกัแลกค่าเทอม บาท 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการขบัเคลือ่นการท่องเที่ยวเชงินิเวศดว้ย

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริบา้นโปง บาท 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพชมุชนเกษตรอนิทรีย ์

วถิลีา้นนา ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง บาท 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการแกไ้ขปญัหาหน้ีสนิครวัเรือนเกษตร 

ดว้ยระบบเกษตรอนิทรียต์ามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง บาท 0 3,050,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันานวตักรรมการเกษตรจากฐาน

รากสู่การเกษตรสมยัใหม่ บาท 0 6,046,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการมหาวทิยาลยัแม่โจมุ้่งสู่มหาวทิยาลยัสี

เขยีว (Green University) บาท 0 27,733,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ บาท 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพระดบั

หลกัสูตรใหเ้ขา้สู่มาตรฐานอาเซยีน (AUN-QA) บาท 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่ปริมาณและคุณภาพของผลผลติ

ในปาลม์น า้มนัอยา่งย ัง่ยนื บาท 0 1,672,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรูต้น้แบบเกษตร

แม่นย า (smart farming) แบบครบวงจร บาท 0 28,903,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาบณัฑติเพือ่เป็นผูป้ระกอบการ 

รองรบั Thailand 4.0 บาท 0 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาสือ่และเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่

การศึกษา และการเรียนรูต้ลอดชวีติ บาท 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการปลูกฝงัและสรา้งวนิยัในการป้องกนั

และแกป้ญัหายาเสพติด บาท 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่มูลค่าสนิคา้เกษตร (ใบขา้วหอม) โครงการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งและพฒันาผูน้ าเกษตรกรอนิทรีย ์

รุ่นใหม่ ที่เขา้สู่อาชพีเกษตรกรในระบบอนิทรียอ์ยา่งย ัง่ยนื โครงการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันานวตักรรมอาหารเชงิสรา้งสรรค์

เพือ่ยกระดบัการท่องเที่ยวสู่การเป็นแหลง่ท่องเที่ยวคุณค่าสูงและรองรบั โครงการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมความเขา้ใจการใชพ้ลงังาน

ทดแทนแก่เกษตรกรและนกัเรียนในพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนเพือ่ลด โครงการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการตน้แบบการบริหารจดัการทรพัยากร

น า้และน า้ปสัสาวะมนุษยเ์พือ่อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มและการใชป้ระโยชนอ์ยา่ง โครงการ 0 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการฟารม์ตน้แบบสวนล าไยอนิทรีย ์

อจัฉริยะและการจดัการฟารม์อยา่งปราดเปรื่อง โครงการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการขบัเคลือ่นส่งเสริมองคค์วามรูก้าร

พฒันาภูมสิงัคมอยา่งย ัง่ยนื ตามศาสตรพ์ระราชา โครงการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเสริมสรา้งและพฒันาทรพัยากร

มนุษยรุ่์นใหม่ดว้ยกระบวนการเรียนรูจ้ากระบบเครือขา่ยเกษตรกรรมย ัง่ยนื

ภายใตแ้นวคิดศาสตรพ์ระราชา โครงการ 0 2,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 271,474,500              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 271,474,500              

งบอดุหนุน 271,474,500              

ค่าใชส้อย 31,741,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 31,741,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด บาท 0 14,978,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั บาท 0 10,074,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานเกษตร บาท 0 4,295,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาลฟิท์ บาท 0 615,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าคอมพวิเตอร์ บาท 0 1,670,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าต่ออายลุขิสทิธิ์โปรแกรมคอมพวิเตอร์ บาท 0 106,700                      

ค่าสาธารณูปโภค 16,712,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 16,712,600                   

ค่าวสัดุ 34,101,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา บาท 0 28,566,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ บาท 0 1,688,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 3,846,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 82,211,500                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑร์ะบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 18,051,800                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑร์ะบบเครือขา่ยคอมพวิเตอรไ์รส้ายส าหรบั

หอพกันกัศึกษาและอาจารย ์ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 1 2,303,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑร์ะบบภาพและเสยีงส าหรบัหอ้งเรียน หอ้ง

บรรยาย 250 ที่น ัง่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 3,042,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑร์ะบบตรวจวดัและรายงานผลขอ้มูล

สภาพแวดลอ้มสมารท์ฟารม์ อปุกรณ์ตรวจวดัสภาพแวดลอ้มสมารท์ฟารม์ 

ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 4,714,000                    



250 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑร์ะบบตรวจวดั รายงานผลสภาพแวดลอ้มและ

มลภาวะในอากาศ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 12,651,200                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑร์ะบบโครงสรา้งพื้นฐานเครือขา่ย คอมพวิเตอร์

 ส าหรบั Smart Farm ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 8,654,700                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งเรียนอาคารเรียนและปฏบิตัิ

การพลงังานทดแทน ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการออกแบบเทคโนโลย ีดว้ย

คอมพวิเตอร ์ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 223,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการความเป็นเลศิดา้น

เทคโนโลยชีวีภาพ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 299,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการความเป็นเลศิ ดา้น

เทคโนโลยพีลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย ชดุ 1 391,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการความเป็นเลศิ ดา้น

พลงังานแสงอาทติยแ์ละอณุหพลศาสตร ์ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย ชดุ 1 330,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการความเป็นเลศิ ดา้น

พลงังานเพือ่การเกษตร ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการความเป็นเลศิ ดา้นระบบ

ควบคุมพลงังานอจัฉริยะ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 379,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการความเป็นเลศิ ดา้น

อากาศพลศาสตรแ์ละของไหลประยกุต ์ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย ชดุ 1 2,178,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑร์ะบบภาพพรอ้มระบบเชือ่มต่อสญัญาณ 

ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 68,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์รบัปรุงระบบโครงสรา้งพื้นฐานเครือขา่ย

คอมพวิเตอร ์ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 4,020,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ทคโนโลยกีารยางและพอลเิมอร ์ต าบลหนอง

หาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑว์ศิวกรรมอาหาร ต าบลหนองหาร อ าเภอสนั

ทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 2,912,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืปฏบิตัิการทางเกษตรป่าไม ้ต าบลหนองหาร 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 293,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการภาษา 40 ที่น ัง่ ต าบลหนองหาร

 อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 608,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาค่าพลงังานความรอ้น (Bomb Malorimeter) 

ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารโดยใชแ้สงอนิฟราเรด (FT-IR) ต าบล

หนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการเลี้ยวเบนรงัสเีอกซช์นิดต ัง้โตะ๊ ต าบลหนอง

หาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 4,650,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ Multi sensors ทางการเกษตร ต าบลหนอง

หาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 10 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุระบบปัม๊น า้พลงังานแสงอาทติย ์ต าบลหนองหาร 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 10 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลในแปลงเพาะปลูก (field

 server) ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 10 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุแอปพลเิคชนับญัชเีกษตรกรและบญัชคีรวัเรือน

เกษตรกร ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่ม ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: มลัติมเิตอร ์ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั เครื่อง 1 30,000                        
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รายการระดบัที1่: มเิตอรว์ดัก าลงัไฟฟ้า ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: มเิตอรว์ดัค่าดโีอ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: อนิฟราเรดเทอรโ์มมเิตอร ์ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย

 จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัรอบ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่สองต าแหน่ง ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ตู ้ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสขีา้วขาวขา้วกลอ้ง ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย

 จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 261,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคดัขนาดขา้วสาร ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 39,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย

 จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดยอ่ยละเอยีด ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องศึกษาสมบตัิเชงิความรอ้นของวสัดุ ต าบลหนองหาร

 อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหโ์ปรตีนแบบอตัโนมตัิ ต าบลหนองหาร อ าเภอ

สนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: เตาใหค้วามรอ้น (เตายอ่ย, Flask Heater) ต าบลหนอง

หาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 ตา  พรอ้มชดุถา่ยทอดสญัญาณ

ดจิติอล ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย

 จงัหวดัเชยีงใหม่ กลอ้ง 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้ภายใตค้วามดนัต า่และอณุหภูมติ า่ ต าบล

หนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 900,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,514,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้อาคารอ านวย ยศสุข,อาคารเรียนรวม 70 

ปีแม่โจ ้และอาคารเรียนรวม 80 ปี  ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั รายการ 1 4,380,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาคลมุส านกัหอสมดุ ต าบลหนองหาร 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 9,783,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงเกบ็วสัดุและเครื่องมอืการเกษตร  

ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,307,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยก์ลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบั ต าบล

หนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 609,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานอธกิารบด ีต าบลหนองหาร 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 2,433,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,500,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบกนัซมึดาดฟ้าอาคารโรงงานน าร่อง

 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 985,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบกนัซมึอาคารเพิม่พูล  ต าบลหนองหาร 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 527,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคาร 60 ปีแม่โจ ้ต าบลหนองหาร อ าเภอสนั

ทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 988,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 75,809,500                   
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รายการระดบัที1่: อาคารกฬีาและนนัทนาการ พรอ้มครุภณัฑ ์  ต าบลหนอง

หาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 75,809,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,882,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิ บาท 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร ์ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดดีา้นวทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) ทุน 0 478,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอน โครงการ 0 899,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษาส าหรบันกัศึกษาปริญญาตรีตาม

โครงการพฒันาและเปิดโอกาสทางการศึกษาส าหรบัเยาวชนในพื้นที่โครงการ

พฒันาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและพื้นที่ขยายผล

อืน่ๆ ของมูลนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ ทุน 0 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษา ทุน 0 7,210,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 16,070,600                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 16,070,600                

งบอดุหนุน 16,070,600                

ค่าใชส้อย 2,274,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 2,274,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด บาท 0 1,750,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานเกษตร บาท 0 254,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาลฟิท์ บาท 0 270,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 6,750,000                    

ค่าวสัดุ 6,943,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา บาท 0 6,943,200                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 103,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิ บาท 0 103,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,023,900                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,023,900                 

งบอดุหนุน 2,023,900                 

ค่าใชส้อย 23,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 23,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ บาท 0 23,900                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 0 2,000,000                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 545,116,200               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 296,558,500              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 222,331,600              

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 740,500                   

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 740,500                   

งบลงทนุ 740,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 740,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 740,500                      

รายการระดบัที1่: อาคารเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 100-500 KW. (งานโครงสรา้ง

ตา้นแผ่นดนิไหว) เป็นอาคาร คศล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 54 ตาราง

เมตร โรงพยาบาลวดัจนัทรเ์ฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลบา้นจนัทร ์

อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 740,500                      
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โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 187,130,600              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 187,130,600              

งบลงทนุ 187,130,600              

ครุภณัฑ์ 33,896,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 78,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบสแตนเลส ขนาดที่จนุ า้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2,500 

ลติร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่หว้ยเฮีย๊ะ ต าบลบา้นหลวง 

อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ถงั 2 39,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบสแตนเลส ขนาดที่จนุ า้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2,500 

ลติร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งแก ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่

แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ถงั 2 39,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 9 คิวบกิฟตุ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่หว้ยเฮีย๊ะ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่หว้ย

เฮีย๊ะ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เตา 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 9 คิวบกิฟตุ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งแก ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งแก 

ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 10,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 25,613,000                   

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ใหม่หว้ยเฮีย๊ะ  ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เตียง 1 22,600                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรคท ัว่ไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นใหม่หว้ยเฮีย๊ะ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เตียง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงท าคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่

หว้ยเฮีย๊ะ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เตียง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชนิดนัง่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่

หว้ยเฮีย๊ะ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 6,900                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชนิดนอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ใหม่หว้ยเฮีย๊ะ  ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ทุ่งแก ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เตียง 1 22,600                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรคท ัว่ไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นทุ่งแก ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เตียง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงท าคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่ง

แกต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ เตียง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชนิดนัง่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งแก

 ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 6,900                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชนิดนอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่ง

แก ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลแม่ตื่น ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ช่วยชวีติทารกแรกคลอด โรงพยาบาลแม่ตื่น 

ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ช่วยชวีติทารกแรกคลอด โรงพยาบาลแม่ตื่น 

ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 380,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 mA. แบบตัง้

พื้น โรงพยาบาลแม่ตื่น ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลแม่ตื่น ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์ลูโอโรสโคปเคลือ่นที่แบบซอีารม์ชดุรบั

ภาพชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลนครพงิค ์ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม เครื่อง 1 9,270,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจและผ่าตดัในช่องทอ้งพรอ้มระบบวดีทีศัน ์

โรงพยาบาลฝาง ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยคลืน่วทิยคุวามถีสู่ง 

โรงพยาบาลจอมทอง ต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัปากมดลูก และเครื่องจี้เยน็ โรงพยาบาลสนัป่า

ตอง ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 830,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลสนัทราย ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดั ชดุ 4 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย ์เป็นดจิติอลแบบใช ้

Cassette ชนิด 1 ช่อง โรงพยาบาลวดัจนัทรเ์ฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา 

ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 2,000,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลแม่ตื่น ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 670,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลวดัจนัทรเ์ฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอ

กลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 670,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูผ้สมยาเคมบี  าบดั โรงพยาบาลสนัป่าตอง ต าบลยหุวา่ 

อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 2,000,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 4,815,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกิ่วแลหลวง ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั ชดุ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นขอนตาล ต าบลริมใต ้อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นแม่เตีย๊ะ ต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั ชดุ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นลา้นตอง ต าบลหว้ยทราย อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ชดุ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นป่าแขม ต าบลแม่แวน อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดอนตนั ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั ชดุ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งโป่ง ต าบลบา้นตาล อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสบออ้ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั ชดุ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดวงด ีต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั ชดุ 1 321,000                      
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รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนาทราย ต าบลทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหลวง ต าบลโหลง่ขอด อ าเภอพรา้ว จงัหวดั ชดุ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นปางไฮ (เทพเสด็จ) ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอย

สะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นแม่ผาแหน ต าบลออนใต ้อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดั ชดุ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) Eco II โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งป่าคาเหนือ ต าบลทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดั ชดุ 1 321,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 153,234,600                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,169,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 100 หอ้ง เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้

{{LF}}พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,450 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลนครพงิค ์ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม{{LF}}จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 14,169,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 139,065,300                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน 144 เตียง 7 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 7 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 4,780 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลสนัทราย ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 35,626,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารรงัสรีกัษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 6,509 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลนคร

พงิค ์ต าบลริมใต ้อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 66,496,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน 144 เตียง 7 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 7 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 4,780 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลฝาง ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 36,941,900                   

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 34,460,500                

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 34,460,500                

งบลงทนุ 34,460,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,460,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 34,460,500                   

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี ขนาด 120 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

โรงพยาบาลแม่อาย ต าบลมะลกิา อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 6,201,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี ขนาด 600 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

โรงพยาบาลฝาง ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 9,739,500                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี ขนาด 120 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

โรงพยาบาลแม่วาง ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 5,850,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี ขนาด 600 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

โรงพยาบาลนครพงิค ์ต าบลริมใต ้อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 12,670,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 74,226,900                

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 36,320,000                

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 36,320,000                

งบลงทนุ 36,320,000                

ครุภณัฑ์ 460,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 460,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกท าคลอดแบบครึ่งตวั วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี

 เชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตวั 1 460,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,860,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,860,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและหอพกันกัศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 5,370 ตารางเมตร พรอ้มอปุกรณ์ประกอบอาคาร 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชยีงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม หลงั 1 35,860,000                   

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 37,906,900                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 37,906,900                

งบลงทนุ 37,906,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,906,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 37,906,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานเขตสุขภาพที่ 1 เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,426 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ หลงั 1 37,906,900                   

กรมการแพทย์ 167,180,100              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 64,810,000                

โครงการผูเ้สพ ผูต้ดิยา และสารเสพตดิไดร้บัการบ าบดั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 64,810,000                

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการบ าบดัรกัษายาเสพตดิ 64,810,000                

งบลงทนุ 64,810,000                

ครุภณัฑ์ 8,139,100                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,000 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 

แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 1,570,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,319,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจขุองเหลวกึ่งอตัโนมตัิส  าหรบัการบรรจยุาเมทา

โดน ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลและ

จดัเกบ็ภาพ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด า ต าบล

ขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์นัในช่องปาก ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านและแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นดจิติอล

ทางทนัตกรรม ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสเปรยห์วั Hand piece ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม

 จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรอกระดูกและฟนั ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขูดหนิปูน ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั เครื่อง 1 43,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่อง Capsule Mixing ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแสง ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,900                        
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ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหต์ะกอนปสัสาวะอตัโนมตัิ ต าบล

ขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 4,250,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,670,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 54,839,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยสุรา 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,331 

ตารางเมตร โรงพยาบาลธญัญารกัษเ์ชยีงใหม่ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม หลงั 1 43,828,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารซกัฟอก จ่ายกลาง ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 11,011,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,831,900                    

รายการระดบัที1่: ถนนลาดยาง ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 1,831,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 75,645,000                

โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาอยา่งเหมาะสม 75,645,000                

พฒันาเครือขา่ยและแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชน 75,645,000                

งบลงทนุ 75,645,000                

ครุภณัฑ์ 44,506,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 44,506,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมรีะบบหยา่

เครื่องอตัโนมตัิและประมวลพยาธสิภาพปอด พรอ้มแสดงรูปภาพปอด

จ าลองของคนไข ้ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเฝ้าและติดตามการท างานของหวัใจ และลกัษณะชพี

 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 4 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด าแบบ 

Piston Pumping System ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 5 310,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอรช์นิดปรบัระดบัความสูงและถอดหวัเตียงได ้

 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เตียง 35 1,015,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็เลอืด ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ตู ้ 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกหดัและสอนการช่วยชวีติพรอ้มอปุกรณ์จ าลอง

คลืน่ไฟฟ้าหวัใจแบบเต็มตวั ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ตวั 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงไฟฟ้าส าหรบั ICU ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

 จงัหวดัเชยีงใหม่ เตียง 6 900,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงไฟฟ้าส าหรบัหอผูป่้วยพเิศษ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เตียง 13 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัและควบคุมอณุหภูมร่ิางกาย ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัสภาพอากาศพรอ้มแสงอลุตรา้ไวโอเลตทาง

การแพทย ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 162,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เกลด็โลหติชนิดควบคุมอณุหภูมพิรอ้มเครื่องเขยา่ 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องละลายพลาสม่าและอุ่นเลอืดระบบความรอ้นแหง้ 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกการเคลือ่นไหวดว้ยระบบคอมพวิเตอร์

ตรวจจบัการเคลือ่นไหว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกเพิม่ก าลงักลา้มเน้ือและกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ย

ไฟฟ้า ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบ าบดัดว้ยการเคลือ่นไหวเพือ่ลดอาการเกร็งของ

ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 1 690,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยการเคลือ่นไหวแบบต่อเน่ืองเฉพาะส่วนมอื 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 275,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยการเคลือ่นไหวแบบต่อเน่ืองเฉพาะส่วนแขน 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 264,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหแ์ละฟ้ืนฟูการเดนิดว้ยภาพจ าลองเสมอืน

จริงพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกเดนิดว้ยระบบคอมพวิเตอรข์าหุ่นยนต์

พรอ้มชดุอปุกรณ์เคลือ่นไหวอุง้เชงิกรานเพือ่การฝึกเดนิทางกายภาพบ าบดั 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกและกระตุน้การกลนืดว้ยระบบการ

ตอบสนองเกมสค์อมพวิเตอร ์ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 1,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,139,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,139,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 32 หน่วย ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 31,139,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 26,725,100                

องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอด 26,725,100                

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 26,725,100                

งบลงทนุ 26,725,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,725,100                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 26,725,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส ารอง และระบบ

จ่ายไฟฟ้า ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 26,725,100                   

กรมควบคุมโรค 31,126,300                

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 915,000                   

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยั

สุขภาพ 915,000                   

พฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่เชื่อมโยงขอ้มลูในการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 915,000                   

งบลงทนุ 915,000                   

ครุภณัฑ์ 915,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 915,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เพิม่ประสทิธภิาพเครือขา่ยและการสือ่สาร 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 915,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 75,500                     

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 75,500                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 75,500                     

งบลงทนุ 75,500                     

ครุภณัฑ์ 75,500                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 75,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ท่า

อากาศยานเชยีงใหม่ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 5,500                         
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 30,135,800                

ผลติภณัฑด์า้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 4,500,000                 

พฒันาและสนบัสนุนกระบวนการจดัท าผลติภณัฑแ์ละจดัการความรูข้องหน่วยงานท ัง้

ภายในและภายนอกเพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 4,500,000                 

งบลงทนุ 4,500,000                 

ครุภณัฑ์ 4,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหโ์ลหะหนกัโดยเทคนิคการดูดกลนืแสง 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งคลาน อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 4,500,000                    

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 25,635,800                

พฒันาระบบบริหารจดัการเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค

และภยัสุขภาพ 15,000                     

งบลงทนุ 15,000                     

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 15,000                        

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 25,288,600                

งบลงทนุ 25,288,600                

ครุภณัฑ์ 114,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 114,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี ส านกังานป้องกนัควบคุม

โรคที่ 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 114,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,174,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,174,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอ้งปฏบิตัิการควบคุมโรค (รวมงานโครงสรา้ง

แผ่นดนิไหว) ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 25,174,600                   

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 332,200                   

งบลงทนุ 332,200                   

ครุภณัฑ์ 332,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 332,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 1 จงัหวดัเชยีงใหม่

 ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 7 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 1 จงัหวดั

เชยีงใหม่ ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 4 31,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคที่ 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 7 17,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 6,000                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลวดัเกต อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 5 28,500                        

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 4,000,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,000,000                 

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรค

เพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 4,000,000                 

ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงั

พยากรณ์และเตอืนภยัสุขภาพของประเทศ 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ครุภณัฑ์ 4,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอเอเอสแกรไฟตเ์ฟอรเ์นส (AAS,GRAPHITE 

FURNACE and water cooling System ) ต าบลดอนแกว้  อ าเภอแม่ริม เครื่อง 1 4,000,000                    

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 2,930,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,930,500                 

สถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ และผูป้ระกอบ

โรคศิลปะ ไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา ควบคุม ก ากบั มมีาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด และยกระดบัคุณภาพบริการสู่สากล 2,930,500                 

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา  ควบคุม ก ากบัสถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน 

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ และ เครือขา่ยระบบบริการสุขภาพ 2,930,500                 

งบลงทนุ 2,930,500                 

ครุภณัฑ์ 2,680,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 188,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั เครื่อง 4 188,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลดอนแกว้ 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,189,500                    

รายการระดบัที1่: ดจิติอลมลัติมเิตอรท์ี่ถา่ยภาพความรอ้นได ้ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่

ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักา๊ซออกซเิจน ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอตัราการไหล ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ญัญาณคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่

ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสอบล าดบัเฟสและทศิทางการหมนุของ

มอเตอร3์เฟส ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่  

ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดักา๊ซอนัตรายแบบพกพา ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ เครื่อง 1 60,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแขง็แรงของคอนกรีต ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่

ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: ลอ้วดัระยะทาง ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 

จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 5,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 250,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งวศิวกรรมการแพทย ์ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั หอ้ง 1 250,000                      

กรมสุขภาพจติ 35,396,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 35,396,800                

ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 35,396,800                

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 1,750,000                 

งบลงทนุ 1,750,000                 

ครุภณัฑ์ 1,750,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 *  

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)โรงพยาบาลสวนปรุง ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1  * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร ์   ต าบล

ดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 9 198,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 1   ต าบลหายยา อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 6 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ศูนย์

สุขภาพจติที่ 1  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 2  โรงพยาบาลสวน

ปรุง ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี โรงพยาบาลสวนปรุง  ต าบลหายยา 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 3 kVA โรงพยาบาลสวนปรุง  

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 74,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร ์ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม ตวั 8 168,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร ์   ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม ตวั 20 114,000                      

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจติ 33,646,800                

งบลงทนุ 33,646,800                

ครุภณัฑ์ 6,771,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 6,771,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ AED (Automated 

External Defibrillator) โรงพยาบาลสวนปรุง ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 87,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ AED (Automated 

External Defibrillator) สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร ์ต าบลดอนแกว้

 อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 174,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ระบบประสาทดว้ยสนามแม่เหลก็ชนิด

ความถีสู่ง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลสวน

ปรุง ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พรอ้มจอภาพ

บนัทกึ และเครื่องควบคุมจงัหวะการเตน้ของหวัใจพรอ้มอปุกรณ์ 

(Defibrillator & Monitor) โรงพยาบาลสวนปรุง ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 760,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจบนัทกึติดตามและวเิคราะหค์ลืน่ไฟฟ้าสมองดว้ย

ระบบดจิติอลคอมพวิเตอร ์สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร ์  ต าบลดอน

แกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,750,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,875,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,888,900                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 7 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,190 

ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั หลงั 1 3,888,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,059,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,366 

ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง  ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ หลงั 1 9,645,900                    

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วย 5 ชัน้ 30 เตียง พรอ้มซกัฟอก จ่ายกลาง 

โรงครวั และพสัดุ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,910 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร ์ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ หลงั 1 11,413,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,927,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่พกัคอยคนไขแ้ละผูป้กครอง 1 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 535 ตารางเมตร  สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร ์ ต าบล

ดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เเห่ง 1 1,927,600                    

กรมอนามยั 7,924,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,924,000                 

พฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัประชาชน 

ชมุชนและภาคเีครือขา่ย 7,924,000                 

พฒันาศูนยเ์รียนรูก้ารส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 7,924,000                 

งบลงทนุ 7,924,000                 

ครุภณัฑ์ 424,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 424,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสภาวะสุขภาพทารกในครรภ ์ศูนยอ์นามยัที่ 1 

เชยีงใหม่ ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด า ศูนย์

อนามยัที่ 1 เชยีงใหม่ ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 3 174,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขูดหนิปูน ศูนยอ์นามยัที่ 1 เชยีงใหม่ ต าบลชา้ง

คลาน อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 100,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารสถานเลี้ยงเด็กกลางวนั ศูนยอ์นามยัที่ 1 

เชยีงใหม่ ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้และป้ายศูนยท์นัตสาธารณสุขระหวา่งประเทศ

จงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ งาน 1 661,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ ศูนยอ์นามยัที่ 1 เชยีงใหม่ ต าบลชา้งคลาน 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ งาน 1 890,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์ิกพรอ้มรางระบายน า้ ศูนย์

อนามยัที่ 1 เชยีงใหม่ ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ งาน 1 1,949,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเกบ็พสัดุ ศูนยอ์นามยัที่ 1 เชยีงใหม่ ต าบล

ชา้งคลาน อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ งาน 1 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารผูป่้วยใน สูติกรรม 1 ศูนยอ์นามยัที่ 1 

เชยีงใหม่ ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ งาน 1 1,000,000                    

กระทรวงอตุสำหกรรม 30,524,000                

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 13,400,700                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 13,400,700                

โครงการยกระดบัสถานประกอบธุรกจิอตุสาหกรรมใหม้ศีกัยภาพในการแขง่ขนั 13,400,700                

ส่งเสริมและยกระดบัสถานประกอบธุรกจิอตุสาหกรรมใหม้ศีกัยภาพในการแขง่ขนัสู่ 

Factory 4.0 13,400,700                

งบลงทนุ 13,400,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,400,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,400,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยเ์ฝ้าระวงัและเตือนภยัอตุสาหกรรม

ภาคเหนือ พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 13,400,700                   

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 17,000,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 17,000,000                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสมัพนัธภ์าคเหนือ 8,000,000                 

ยกระดบัการผลติสนิคา้กลุ่มของฝากของทีร่ะลกึเชงิสรา้งสรรค์ 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัการผลติสนิคา้กลุม่ของฝากของที่

ระลกึเชงิสรา้งสรรค์ 0 8,000,000                    

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยัภาคเหนือ 9,000,000                 

เสริมสรา้งนวตักรรมการผลติในอตุสาหกรรมอาหาร 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งนวตักรรมการผลติใน 0 9,000,000                    

กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 123,300                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 123,300                   
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โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐานเพือ่การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื 123,300                   

ถา่ยทอดความรู ้และใหค้ าปรึกษาแนะน าดา้นเทคโนโลยกีารผลติ และการจดัการ

วตัถดุบิ 123,300                   

งบลงทนุ 123,300                   

ครุภณัฑ์ 123,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 123,300                      

รายการระดบัที1่: ตูร้างเลือ่นแบบพวงมาลยั ชนิด 9 ตู ้ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 123,300                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 873,733,600               

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 14,228,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 14,228,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 13,128,000                

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 13,128,000                

งบอดุหนุน 13,128,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,128,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทรายมูลพม่า ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบุญเรือง ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหมืน่ลา้น ต าบลศรีภูม ิอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เมอืงลงั ต าบลป่าตนั อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีเกดิ ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าหลกุ ต าบลสนัผเีสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรอ้งออ้ ต าบลสนัผเีสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัผางยอย ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตน้ผึ้ง ต าบลสนัทราย อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแสนหลวง ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เชยีงขาง ต าบลไชยสถาน อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งตอ้ม ต าบลหว้ยทราย อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าตึง ต าบลออนใต ้อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นมอญ ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเห็ว ต าบลสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัออนกลาง ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหริญัญาวาส ต าบลแม่ฮอ้ยเงนิ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอยปลอ่ยนก ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพนัหลงั ต าบลส าราญราษฎร ์อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าฝาง ต าบลสงา่บา้น อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสนัตน้เปา ต าบลสนัป่าเปา อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เมอืงเลน็ ต าบลเมอืงเลน็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เมอืงวะ ต าบลเมอืงเลน็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าแดด ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทพาราม ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคุณานุสรณ์ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณาวาส ต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถ า้เชยีงดาว ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งอารมณ์ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัม่วงป๊อก ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโละ๊ปูเลย ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัประดู่ ต าบลแม่ปัง๋ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักิ่วจ าปี ต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทาน า้งาม ต าบลหนองบวั อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหวัฝาย ต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เจดยีง์าม ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่างผึ้ง ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีถอ้ย ต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งไพบูลย ์ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        



266 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีดอนแกว้ ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณประดษิฐ ์ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เวยีงดง้ ต าบลน า้แพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรอ้ยจนัทร ์ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัขนัแกว้ ต าบลหารแกว้ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสุพรรณ์ ต าบลหนองแกว๋ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระเจา้เหลื้อม ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระแกว้ ต าบลขนุคง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมะขนุหวาน ต าบลมะขนุหวาน อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพนัตน ต าบลทุ่งปี๊ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจนัทรเ์กษม ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมงคลวารี ต าบลขว่งเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัปาน ต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสบแจ่ม ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัน า้ลดั ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอยแกว้ ต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหวัขว่ง ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าลาน ต าบลสนัติสุข อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปากทางสามคัคี ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหลอด ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับ่อพะแวน ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาฟ่อน ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งสน ต าบลบ่อสล ีอ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยทราย ต าบลฮอด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีพงิคช์ยั ต าบลบา้นแอ่น อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจอมหมอก ต าบลม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัต่อเรือ ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยบง ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่ากลว้ย ต าบลสะเมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเป้า ต าบลชมภู อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าสนัติสุข ต าบลสนัติสุข อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมะกายอน ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าน า้ริน ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสนัติวนาราม ต าบลแม่คะ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าอาจารยม์ ัน่ ต าบลเวยีง อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ วดั 1 666,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 300,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 300,000                   

งบอดุหนุน 300,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัสนัปู

เลยสะหลเีวยีงแกว้ ต าบลสนัปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 300,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 800,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 800,000                   

งบอดุหนุน 800,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมอภยัอริยศึกษา ต าบลศรีภูม ิอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมอนิทารามวทิยา ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมธรรมเมธศึีกษา ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมเวยีงแหงปริยตัิศึกษา ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 485,000,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 485,000,000              

โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 485,000,000              

สนบัสนุนการด าเนินงานมลูนิธโิครงการหลวง 485,000,000              

งบอดุหนุน 485,000,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 485,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานของมูลนิธโิครงการ 0 485,000,000                 
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ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 363,392,100              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 351,614,000              

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 9,214,000                 

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 9,214,000                 

งบลงทนุ 9,214,000                 

ครุภณัฑ์ 3,304,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,304,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บางกอก เชฟ แชรร์ิตี้ ต าบลสบโขง อ าเภออมกอ๋ย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ (กก.ตชด.33) หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.เฮยีงไทยธ ารงค ์ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.เบญจมะ 1 ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.ไลออนสม์หาจกัร 9 ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.ท่านผูห้ญงิ ประไพ ศิวะโกเศศ ต าบลสบโขง อ าเภออม

กอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ (กก.ตชด.33) หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.บา้นแม่มใุน ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.บา้นแม่ขอ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,910,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,910,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน กก.ตชด.33 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนั

ทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ สาย 1 3,910,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: คลงัพลาธกิาร บก.ตชด.ภาค 3 ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่

แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 2,000,000                    

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 342,400,000              

การใหบ้ริการสุขภาพ 2,200,000                 

งบลงทนุ 2,200,000                 

ครุภณัฑ์ 2,200,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลพรอ้มอปุกรณ์ช่วยชวีติ รพ.ตร.(ดร.) ต าบลริม

ใต ้อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 2,200,000                    

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 340,200,000              

งบลงทนุ 340,200,000              

ครุภณัฑ์ 241,200,000                 

ครุภณัฑส์ านกังาน 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารที่ท  าการ บก.อก.ภ.5(หลงัใหม)่ 

ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ งาน 1 7,500,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 233,700,000                 



269 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ระบบตรวจจบัสญัญาณดจิติอล พรอ้มควบคุมส ัง่การและ

แสดงผลจากระยะไกล บก.สส.ภ.5  ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ชดุ 2 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบสบืสวนและเกบ็ขอ้มูลขา่วกรองยาเสพติดจาก

ระยะไกล บก.สส.ภ.5  ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ระบบ 1 48,900,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตรวจพสูิจนส์ญัญาณโทรศพัทร์ะบบแอคทฟี 

บก.สส.ภ.5  ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 49,800,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมศกัยภาพการตรวจสอบรถยนตแ์ละผูข้บัขี ่

ดว้ยชดุอปุกรณ์ตรวจจบัหมายเลขทะเบยีนรถยนตอ์ตัโนมตัิ แบบเคลือ่นที่ 

ส าหรบัใชใ้นพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคเหนือ ภ.5 ต าบลหนองหอย อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ โครงการ 1 90,000,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 99,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 99,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการสรา้งโรงเกบ็อากาศยานพรอ้มติดต ัง้ระบบและ

อปุกรณ์ไฟฟ้าแสดงที่ต ัง้สนามและลานจอดทางวิง่ ทางขบั เฮลคิอปเตอร์

ส าหรบัหน่วยบนิต ารวจจงัหวดัเชยีงใหม่ (ทดแทน) กองบงัคบัการต ารวจ

ตระเวนชายแดน ภาค 3 (แห่งใหม)่ ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั โครงการ 1 61,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารหอ้งประชมุและหอ้งอาหาร บรรจคุน 300 

คน พรอ้มส่วนประกอบ  ภ.จว.เชยีงใหม่  ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 38,000,000                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,342,100                 

โครงการการวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 1,342,100                 

การวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 1,342,100                 

งบรายจ่ายอื่น 1,342,100                 

รายการระดบัที1่: การพฒันา Distance Training Model องิสมรรถนะดา้น

เทคนิคยทุธวธิ ี: การฝึกอบรมส าหรบัหวัหนา้งานป้องกนัปราบปราม 159 

สถานีต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรภาค 5 เพือ่ความปลอดภยัสาธารณะ ณ โครงการ 0 1,342,100                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 10,436,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 10,436,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 10,436,000                

งบลงทนุ 10,436,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,436,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,436,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง บก.ตชด.ภาค 3 ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 4,176,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สภ.ดอยเต่า 

ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 2 6,260,000                    

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 11,113,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 11,113,500                

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 11,113,500                

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 11,113,500                

งบลงทนุ 11,113,500                

ครุภณัฑ์ 245,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 79,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น ต าบล

หายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ตู ้ 5 27,500                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แฟ้มสนักวา้ง ขนาด 40 ช่อง จ. เชยีงใหม่ ตู ้ 2 13,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั ตวั 1 8,500                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์120 ซซี ีต าบลหายยา อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,200                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ต าบลหาย

ยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 5,200                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบตัง้พื้น ขวดคว า่ 2 กอ๊ก 

ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 66,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3500  

 ANSI  Lumens ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์LED ระดบัความละเอยีดจอภาพ 1920*1080 

พกิเซล 40 น้ิว ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์LED ระดบัความละเอยีดจอภาพ 1920*1080 

พกิเซล 55 น้ิว ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,867,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,867,600                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังาน ป.ป.ท. เขต 5 พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 10,867,600                   

หน่วยงำนของศำล 180,299,900               

ส านกังานศาลยตุธิรรม 166,440,900              

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 166,440,900              

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 166,440,900              

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 166,440,900              

งบรายจ่ายอื่น 166,440,900              

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลแขวงเชยีงดาว ขนาด 8 

บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลเชยีงดาว อ าเภอ

เชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 114,669,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอาญาคดทีุจริตและ

ประพฤติมชิอบภาค 5 ขนาด 6 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 49,450,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลแขวงเชยีงดาว 

ขนาด 8 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลเชยีง

ดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,448,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอาญาคดทีุจริต

และประพฤติมชิอบภาค 5 ขนาด 6 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 872,800                      

ส านกังานศาลปกครอง 13,859,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 13,859,000                

ผลงานดา้นการอ านวยความยตุธิรรมทางปกครอง 13,859,000                

พจิารณาพพิากษาคดี 13,859,000                

งบรายจ่ายอื่น 13,859,000                
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบา้นพกัตุลาการและขา้ราชการศาล

ปกครองเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 13,542,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบา้นพกัตุลาการและ

ขา้ราชการศาลปกครองเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ แห่ง 1 316,900                      

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 21,133,100                

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 144,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 144,400                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 144,400                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 144,400                   

งบอดุหนุน 144,400                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 144,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ชดุ 1 24,800                        

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 าจงัหวดัเชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีศูนยส่์งเสริมการศึกษาและการมส่ีวนร่วมของพลเมอืงที่ 5 ต าบลชา้งเผอืก

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 2 34,000                        

ส านกังานอยัการสูงสุด 20,988,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 20,988,700                

การอ านวยความยตุธิรรม รกัษาผลประโยชนข์องรฐั และคุม้ครองสทิธปิระชาชน 20,988,700                

งานอ านวยความยตุธิรรมทางอาญา 20,988,700                

งบรายจ่ายอื่น 20,988,700                

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการจงัหวดัฮอด 

พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดั แห่ง 1 20,558,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังาน

อยัการจงัหวดัฮอด พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลหางดง 

อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 429,800                      

รฐัวิสำหกจิ 295,978,400               

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 16,388,700                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 923,000                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 923,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 789,000                   

งบอดุหนุน 789,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 789,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 350 789,000                      
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จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 134,000                   

งบอดุหนุน 134,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 134,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 100 134,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 15,465,700                

พื้นทีป่่าเพือ่การอนุรกัษ์ 15,465,700                

ปลูกสรา้งสวนป่าและอนุรกัษฟ้ื์นฟูพื้นทีป่่าตน้น า้ล  าธาร 13,683,700                

งบอดุหนุน 13,683,700                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,683,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการปลูกและดูแลรกัษาพื้นที่ป่าตน้

น า้ล  าธาร ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 12135 13,683,700                   

ปลูกหวายและไผใ่นพื้นทีส่วนป่า เพือ่ส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ 1,782,000                 

งบอดุหนุน 1,782,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,782,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวน

ป่า เพือ่ส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพนัธุ ์ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน

 จงัหวดัเชยีงใหม่ ไร่ 900 1,782,000                    

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 6,950,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 6,950,000                 

โครงการก่อสรา้งทางรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชยั - เชยีงใหม่ 6,950,000                 

ก่อสรา้งทางรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชยั - เชยีงใหม่ 6,950,000                 

งบลงทนุ 6,950,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,950,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 6,950,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาจดัประกวดราคา  จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 6,950,000                    

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 705,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 705,400                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 705,400                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 705,400                   

งบลงทนุ 28,500                     

ครุภณัฑ์ 28,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 1 5,500                         

งบอดุหนุน 676,900                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 676,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 2 676,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 2 440,800                      
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รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานเชยีงใหม่ ต าบลวดั

เกต อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 2 440,800                      

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 านกังานเชยีงใหม่ ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 236,100                      

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 223,338,800              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 3,637,500                 

โครงการส่งเสริมการวจิยั และพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นพชืและความหลากหลายทาง

ชวีภาพ 1,507,100                 

วจิยัพื้นฐานทางดา้นพชืและความหลากหลายทางชวีภาพ 1,507,100                 

งบอดุหนุน 1,507,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,507,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินกจิกรรมส่งเสริมการวจิยัพื้นฐาน

ทางดา้นพชืและความหลากหลายทางชวีภาพ 0 1,507,100                    

โครงการศึกษาคน้ควา้และพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นพฤกษศาสตร์ 2,130,400                 

ศึกษาคน้ควา้และพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นพฤกษศาสตร์ 2,130,400                 

งบอดุหนุน 2,130,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,130,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินกจิกรรมศึกษาคน้ควา้และพฒันา

ความรูด้า้นพฤกษศาสตร์ 0 2,130,400                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 8,973,800                 

โครงการจดัต ัง้เครือขา่ยการวจิยัและการบริหารจดัการทรพัยากรพนัธุพ์ชืในภูมภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 8,973,800                 

สรา้งเครือขา่ยการบริหารจดัการทรพัยากรพนัธุพ์ชื 1,572,000                 

งบอดุหนุน 1,572,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,572,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินกจิกรรมสรา้งเครือขา่ยการบริหาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาติ 0 1,572,000                    

ส ารวจและจดัท าฐานขอ้มลู 4,443,800                 

งบอดุหนุน 4,443,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,443,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินกจิกรรมส ารวจและจดัท าฐานขอ้มูล 0 4,443,800                    

สรา้งและพฒันากลไกการบริหารจดัการทรพัยากรพนัธุพ์ชื 2,132,000                 

งบอดุหนุน 2,132,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,132,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินกจิกรรมสรา้งและพฒันากลไกการ

บริหารจดัการทรพัยากรพนัธุพ์ชื 0 2,132,000                    

บริหารจดัการเครือขา่ย 826,000                   

งบอดุหนุน 826,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 826,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินกจิกรรมบริหารจดัการเครือขา่ย 0 826,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,766,400                 
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โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 1,766,400                 

พฒันาศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่วเพือ่การเรียนรูด้า้นพฤกษศาสตรแ์ละความหลากหลาย

ทางชวีภาพสู่ประชาชน 1,766,400                 

งบอดุหนุน 1,766,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,766,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินกจิกรรมพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวเพือ่

การเรียนรูด้า้นพฤกษศาสตรแ์ละความหลากหลายทางชวีภาพสู่ประชาชน 0 1,766,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 7,187,100                 

การศึกษา วจิยัและพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นพชืและความหลากหลายทางชวีภาพ 7,187,100                 

ส ารวจและรวบรวมขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพ 3,037,100                 

งบอดุหนุน 3,037,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,037,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินกจิกรรมส ารวจรวบรวมและจดัท า 0 3,037,100                    

วจิยัเพือ่การอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ 1,600,000                 

งบอดุหนุน 1,600,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินกจิกรรมศึกษาวจิยัเพือ่การอนุรกัษ์

และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ 0 1,600,000                    

สนบัสนุนการจดัการงานวจิยั 2,550,000                 

งบอดุหนุน 2,550,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินกจิกรรมบริหารจดัการงานวจิยั 0 2,550,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 50,443,200                

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูพนัธุพ์ชืใกลสู้ญพนัธุ ์พนัธุพ์ชืทีถ่กู

คุกคาม 50,443,200                

เพิม่ประสทิธภิาพแหลง่อนุรกัษแ์ละเรียนรูพ้ชืทีถ่กูคุกคามและใกลสู้ญพนัธุ์ 36,523,400                

งบลงทนุ 34,953,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,953,400                   

ค่าส ารวจออกแบบ 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งออกแบบสิง่ก่อสรา้งและงานภูมสิถาปตัยกรรมพื้นที่

กลุม่อาคารเรือนกระจก สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ ต าบล

แม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 5,800,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 23,921,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบสายเคเบลิใตด้นิแรงสูง สวน

พฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดั แห่ง 1 23,921,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,232,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัวางโครงสรา้งพื้นฐานทางเครือขา่ย  Fiber Optic 

ระบบเครือขา่ยไรส้าย  และติดต ัง้ระบบ IP CCTV สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบ 1 3,829,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบสายลอ่ฟ้า สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระ

นางเจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,403,000                    

งบอดุหนุน 1,570,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินกจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพแหลง่ บาท 0 1,570,000                    

อนุรกัษแ์ละจดัการขอ้มลูและตวัอยา่งพชืส ารอง 5,100,000                 
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งบอดุหนุน 5,100,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินกจิกรรมอนุรกัษแ์ละจดัการขอ้มูล

และตวัอยา่งพชืส ารอง บาท 0 5,100,000                    

ฟ้ืนฟูและคนืพนัธุไ์มสู่้ถิน่ก าเนิดแบบบูรณาการกบัทกุภาคส่วน 8,819,800                 

งบลงทนุ 7,366,800                 

ครุภณัฑ์ 7,366,800                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,366,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุเทยีบค่าสมีาตรฐาน สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนาง

เจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิสวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนาง

เจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ อ่าง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่น า้ สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์

 ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอพรอ้มชดุถา่ยภาพระบบดจิติอล 

ส าหรบังานวจิยัข ัน้สูง สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่

แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: โครงสเตนเลส ส าหรบัวางขวดกลว้ยไม ้แบบ 4 ชัน้ ขนาด

 125 x 90 x 170 ซม. พรอ้มลอ้เลือ่น 4 ลอ้ เบรค 2 ลอ้ สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ช ัน้ 1 240,800                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มควบคุมอณุหภูมติ า่ ปริมาตรไม่ต า่กวา่ 450 ลติร 

สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม ตู ้ 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพสูิจนอ์ตัลกัษณ์ของสารส าคญับนแผ่นโครมาโทก

ราฟี แบบบางดว้ยเทคนิคแมสสเปกโทรมเิตอร ์(TLG-Mass 

Spectrometer) สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม เครื่อง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชัน้วางเน้ือเยือ่แบบมรีาวก ัน้พรอ้มระบบไฟ สวน

พฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดั ตวั 4 220,000                      

รายการระดบัที1่: ตูก้นัชื้น ขนาด 100 ลติร สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระ

นางเจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 4 34,000                        

งบอดุหนุน 1,453,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,453,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินกจิกรรมฟ้ืนฟูและคืนพนัธุไ์มสู่้ถิน่ บาท 0 1,453,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 58,925,200                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 58,925,200                

บคุลากรภาครฐัองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 58,925,200                

งบอดุหนุน 58,925,200                

เงนิเดอืน 48,554,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 144 48,399,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 5 155,700                      

ค่าจา้งประจ า 1,433,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 6 1,433,200                    

ค่าตอบแทน 3,306,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าสวสัดกิาร 0 1,029,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 0 2,277,000                    

ค่าใชส้อย 5,631,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 0 5,631,000                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 92,405,600                

การอนุรกัษแ์ละใหบ้ริการความรูท้างดา้นพฤกษศาสตรแ์ละความหลากหลายทางชวีภาพ 92,405,600                

เผยแพร่และถา่ยทอดความรูสู่้ประชาชน 6,165,500                 

งบอดุหนุน 6,165,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,165,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานเผยแพร่ความรูท้างวชิาการ บาท 0 2,372,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานถา่ยทอดความรูด้า้นพชืเพือ่การ

อนุรกัษท์รพัยากรพรรณพชืใหค้งอยู่อยา่งย ัง่ยนื บาท 0 3,093,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินโครงการแลกเปลีย่นและพฒันา บาท 0 700,000                      

บริหารจดัการและพฒันาสมรรถนะองคก์ร 61,022,800                

งบอดุหนุน 61,022,800                

ค่าจา้งช ัว่คราว 18,720,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราวรายวนั (อตัราเดมิ) อตัรา 200 18,720,000                   

ค่าตอบแทน 9,042,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสวสัดกิาร 0 5,547,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทน บาท 0 3,495,000                    

ค่าใชส้อย 17,116,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัเดมิ ปี 61-65) 0 1,372,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัเดมิ ปี 58 - 62) 0 1,971,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 13,772,800                   

ค่าสาธารณูปโภค 7,854,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 7,854,400                    

ค่าวสัดุ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 2,500,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,790,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานสนบัสนุนการบริหารจดัการและ

การด าเนินงาน บาท 0 4,410,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานพฒันาบุคลากร 0 1,380,000                    

ส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ 3,233,600                 

งบอดุหนุน 3,233,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,233,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินโครงการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร 0 2,333,600                    

สรา้งและพฒันาแหลง่เรียนรูท้างดา้นพชื 19,869,700                

งบลงทนุ 1,723,000                 

ครุภณัฑ์ 1,723,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,723,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 30 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 25 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้

สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 10 300,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 55 880,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล สวน

พฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดั เครื่อง 11 231,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม ตวั 4 92,000                        

งบอดุหนุน 18,146,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,146,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานพฒันาสวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ เชยีงใหม่ 0 18,146,700                   

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นพฤกษศาสตร์ 2,114,000                 

งบอดุหนุน 2,114,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,114,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินกจิกรรมพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศดา้นพฤกษศาสตร์ บาท 0 2,114,000                    

การเคหะแหง่ชาติ 9,863,800                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 9,863,800                 

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 9,863,800                 

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 9,863,800                 

งบอดุหนุน 9,863,800                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,863,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ (หนองหอย) ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 9,863,800                    

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 14,439,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 14,439,300                

การบริหารจดัการองคก์รและการบริการทางการกฬีา 14,439,300                

ยกระดบัศูนยบ์ริการกฬีาของ กกท. ทีม่มีาตรฐานการใหบ้ริการเพือ่รองรบัการพฒันา

กฬีาและการออกก าลงักาย 14,439,300                

งบลงทนุ 14,439,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,439,300                   

ค่าควบคุมงาน 881,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม สนามกฬีา

สมโภช 700 ปี จงัหวดัเชยีงใหม่ (ภาค 5) ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม แห่ง 1 881,300                      

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,558,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม สนามกฬีาสมโภช 700 ปี 

จงัหวดัเชยีงใหม่ (ภาค5) ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 13,558,000                   

องคก์ารสวนสตัว ์ 24,292,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,800,000                 

การส่งเสริมและพฒันาสวนสตัวเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว 4,800,000                 

พฒันาประสทิธภิาพการด าเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร 4,800,000                 

งบอดุหนุน 4,800,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาสถานที่และพนัธุไ์ม ้สวนสตัว ์ 0 4,800,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 19,492,400                
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โครงการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 19,492,400                

ส่งเสริมพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 19,492,400                

งบลงทนุ 19,492,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,492,400                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 19,492,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนเดนิสู่มรดกสวนสตัวจ์ากบรรพบุรุษ Mini

 Zoo & Young Garden ภายในสวนสตัวเ์ชยีงใหม่ ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 9,492,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้สวนสตัวเ์ปิด ภายในสวนสตัวเ์ชยีงใหม่ ต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 1 10,000,000                   

สภำกำชำดไทย 18,216,000                

สภากาชาดไทย 18,216,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 18,216,000                

โครงการบริการโลหติ ส่วนประกอบโลหติและผลติภณัฑจ์ากพลาสมา มปีริมาณเพยีงพอ

ส าหรบัผูป่้วยท ัว่ประเทศและมคุีณภาพไดม้าตรฐานสากล 18,216,000                

บริการโลหติและส่วนประกอบโลหติทีม่คุีณภาพไดม้าตรฐานเดยีวกนัท ัว่ประเทศ 18,216,000                

งบอดุหนุน 18,216,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,216,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารภาคบริการโลหติแห่งชาติที่ 10 จงัหวดั

เชยีงใหม่  ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 18,216,000                   

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 609,199,400               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 235,265,800              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 235,265,800              

โครงการยกระดบัและเชื่อมโยงการคา้ การลงทนุ และการคา้ชายแดน 47,419,400                

นวตักรรมต่อยอดอตุสาหกรรมการสรา้งมลูค่าเพิม่สู่ตลาดสากล (Northern Inno 

Showcase) 2,764,000                 

งบด าเนินงาน 2,764,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,764,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 2,764,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาศกัยภาพทางการตลาดและบริการ

จดัการศูนยแ์สดงผลติภณัฑน์วตักรรม งาน 0 2,764,000                    

เสริมสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารดว้ยนวตักรรมแบบเปิด (Open 

Innovation) 5,100,200                 

งบด าเนินงาน 5,100,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,100,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 42,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ กจิกรรม 0 5,057,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการฝึกอบรมและการเขยีนขอ้เสนอโครงการ

เพือ่เสริมสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารในภาคเหนือดว้ย

แนวคิดนวตักรรมโดยทมีผูเ้ชีย่วชาญ และวทิยากรดา้นต่างๆ กจิกรรม 0 523,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการพฒันาและยกระดบัรูปลกัษณ์สนิคา้

ดว้ยบรรจภุณัฑเ์พือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ กจิกรรม 0 1,565,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมแสดงสนิคา้นวตักรรมการเจรจา

จบัคู่ธุรกจิ (Business Matching) กบัคู่คา้ท ัง้ในและต่างประเทศ กจิกรรม 0 2,865,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการสรา้งเครือขา่ยระหวา่งผูป้ระกอบการ

ธุรกจิอาหารในภาคเหนือดว้ยแนวคิดนวตักรรม กจิกรรม 0 69,300                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาและสรุปผลการด าเนินงานของโครงการเพือ่

เสริมสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารในภาคเหนือดว้ยแนวคิด กจิกรรม 0 34,200                        

พฒันาผูป้ระกอบการกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 สู่การเป็นนกัการตลาดสากล 10,715,900                

งบด าเนินงาน 10,715,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,715,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจา้งและควบคุมงาน งาน 0 75,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,436,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่และประชาสมัพนัธ์ 0 1,189,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการแสดงพธิเีปิด 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 225,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 88,000                        

รายการระดบัที2่: ค่ารางวลัการประกวด 0 205,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ บาท 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีง บาท 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั งาน 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งพธิเีปิด งาน 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งรา้นนิทรรศการ ครัง้ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ประสานโครงการ งาน 0 135,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพธิกีร งาน 0 16,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเวทพีรอ้มรื้อถอน งาน 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมสรา้งเครือขา่ยทางการคา้ พรอ้ม

ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการพฒันาดา้นการตลาดและผลติภณัฑ์ งาน 0 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานตอ้นรบั งาน 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าผลติภณัฑต์วัอยา่งใหผู้ร่้วมงาน งาน 0 14,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบนัทกึภาพน่ิงและภาพเคลือ่นไหว งาน 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมการเขา้ร่วมงานแสดงสนิคา้

ระดบัประเทศ/ระดบันานาชาติ งาน 0 4,493,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโปสการด์ งาน 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัประชมุ งาน 0 27,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 26,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 20,460                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 4,200                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 1,440                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 628,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 164,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 326,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 138,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 110,000                      

จดังานแสดงสนิคา้ทีม่ศีกัยภาพเพือ่ส่งเสริมการคา้การลงทนุของกลุ่มจงัหวดั (Lanna 

Expo) 26,419,000                

งบด าเนินงาน 26,419,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,419,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 26,419,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม Lanna Expo งาน 0 12,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP งาน 0 5,219,000                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมากจิกรรมสรา้งสรรคป์ัน้แต่ง แหลง่อาหาร 

สรา้งมูลค่า พฒันาสู่สากล (Northern Food Valley) งาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม Lanna Handicraft Festival งาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม Lanna Travel mart งาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมสบืสานประเพณีวฒันธรรมของ

จงัหวดัในกลุม่จงัหวดั งาน 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ธุรกจิบริการที่มี

ศกัยภาพของกลุม่จงัหวดั (กจิกรรม Lanna Health Fair) งาน 0 2,000,000                    

โรงงานตน้แบบอทุยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot 

Plant) 2,420,300                 

งบด าเนินงาน 2,420,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,420,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 28,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,975,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่และประชาสมัพนัธ์ 0 82,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 28,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั งาน 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสบืคน้และวเิคราะหข์อ้มูล งาน 0 88,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติผลติภณัฑน์วตักรรม งาน 0 1,770,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 186,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 36,000                        

โครงการพฒันาผลติภณัฑห์ตัถกรรมสรา้งสรรคสู่์สากล 24,323,200                

ส่งเสริมการคา้ การลงทนุและการพฒันาหตัถกรรมลา้นนา สรา้งสรรคสู่์สากล (Lanna

 Creative Craft) 16,200,000                

งบด าเนินงาน 16,200,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,200,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาฝึกอบรมและพฒันาผูป้ระกอบการในดา้น

การท่องเที่ยว (กลุม่เป้าหมายในพื้นที่กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ 4 จงัหวดัๆ 

ละ 25 คน รวมท ัง้สิ้น 100 คน) 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาศึกษาดูงานแหลง่ท่องเที่ยวเชงิวถิชีวีติชมุชน

 (กลุม่เป้าหมายในพื้นที่กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ 4 จงัหวดัๆ ละ 30 คน 

รวมท ัง้สิ้น 120 คน) 0 840,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว

เชงิวถิชีวีติชมุชนอตัลกัษณ์หตัถกรรมลา้นนา จ านวน 4 หมู่บา้น รายการ 0 1,280,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการส่งเสริมการจดัโปรแกรมท่องเที่ยว 

(กลุม่เป้าหมายในพื้นที่กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ 4 จงัหวดัๆ ละ 20 คน รวม 0 490,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบนัทกึวดิโีอเทปและการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางทวีแีละสือ่ออนไลน ์(กลุม่เป้าหมายในพื้นที่ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการพฒันาผูป้ระกอบการในดา้นการ

บริหารธุรกจิ (กลุม่เป้าหมายในพื้นที่กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ 4 จงัหวดั 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการพฒันาผลติภณัฑ ์เพิม่มูลค่าและสรา้ง

มูลค่าสูง ยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ ์(Value Added & High Value

 Products) (กลุม่เป้าหมายในพื้นที่กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ 4 จงัหวดั รวม ผลติภณัฑ์ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการส่งเสริมช่องทางการตลาด Road Show

 ภายในประเทศ 0 4,590,000                    
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ยกระดบัหตัถกรรมทอ้งถิน่สู่อตุสาหกรรมไลฟ์สไตล ์(Reinvented Craft) 8,123,200                 

งบด าเนินงาน 4,582,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,582,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 4,582,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายกระดบัหตัถกรรมเครื่องเขนิสู่ งาน 0 4,582,200                    

งบลงทนุ 3,541,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,541,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,541,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยอ์นุรกัษห์ตักรรมเครื่องเขนิภาคเหนือ

และภูมทิศันโ์ดยรอบ ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 1 ต าบลวดัเกต 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 3,541,000                    

โครงการยกระดบัการแขง่ขนัในระบบธุรกจิเกษตร 53,055,300                

เสริมสรา้งศกัยภาพบคุลากรในระบบธุรกจิเกษตร 6,334,800                 

งบด าเนินงาน 4,334,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,334,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 406,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 323,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ บาท 0 268,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบนัทกึขอ้มูลจดัท าฐานขอ้มูลการผลติ การ

บริโภค และการตลาดเกษตรอนิทรีย ์ งาน 0 55,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,541,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,064,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 480,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 384,000                      

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาด าเนินงานการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยี

เกษตรทนัสมยั แก่ ผูเ้ชีย่วชาญ (Smart Officer) งาน 0 2,000,000                    

ยกระดบัการแขง่ขนัในระบบธุรกจิเกษตร 46,720,500                

งบด าเนินงาน 22,265,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,265,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 241,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ บาท 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,935,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 62,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ งาน 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลธรรมดาเขา้ด าเนินการในกจิกรรม คน 0 3,151,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสูตรอาหารสุกรที่เหมาะสม 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ ์ตบแต่ง

สถานที่ และการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเผยแพร่ประชาสมัพนัธช่์องทางโทรทศัน ์ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมานกัวชิาการสตัวบาล อตัรา 0 1,815,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัเคลือ่นจกัรกลขนาดกลาง อตัรา 0 990,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือ่ปฏบิตัิงานและ

ก ากบัติดตามประเมนิผลการด าเนินกจิกรรม อตัรา 0 495,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่นิทรรศการ งาน 0 60,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่มลัดมิเีดยี VTR 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท า SPOT ขอ้ความเสยีง 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเผยแพร่ประชาสมัพนัธส์ถานโทรทศัน ์โดย

ใชส้ือ่มลัดมิเีดยี VTR 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเผยแพร่ประชาสมัพนัธท์างสถานีวทิยุ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการตบแต่งสถานที่จ  าหน่ายฯ ใหก้บัสถาบนั 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบประชมุและรายการ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารใบรบัรองผูผ้่านการรบัรองตาม

เกณฑม์าตรฐาน 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายและสือ่ถา่ยทอดความรู ้ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดับูท๊ สือ่แสดงนิทรรศการ และจดัสาธติ

การแปรรูปผลติภณัฑ์ งาน 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,084,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,422,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 2,422,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 815,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง รายการ 0 275,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,508,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 277,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 5,712,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 375,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุเวชภณัฑ์ รายการ 0 206,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ รายการ 0 284,000                      

งบลงทนุ 22,455,300                

ครุภณัฑ์ 22,455,300                   

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 29,400                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ตู ้ 3 29,400                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 22,425,900                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้รวมกอง สหกรณ์โคนมแม่วาง จ ากดั  

299 หมู่ 3 ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 192,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบด ับ๊เบิ้ลซอ็ป พรอ้มเทลเลอร ์ศูนย์

ศึกษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร ้อนัเน่ืองมาจากระราชด าริ 237 หมู่ 4 ต าบลป่า

เมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้ฟ่อนแหง้ สหกรณ์โคนมแม่วาง จ ากดั 299 

หมู่ 3 ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครือง 1 462,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้แบบจานหมนุ แบบ 4 จาน สหกรณ์โคนม

แม่วาง จ ากดั 299 หมู่ 3 ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 292,600                      

รายการระดบัที1่: เครืองห ัน่หญา้สด สหกรณ์โคนมแม่วาง จ ากดั  299 หมู่ 3

 ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 269,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจกัรผลติอาหารสตัว ์ส าหรบัผลติอาหารทเีอม็อาร ์

แบบแกนตัง้ 2 เกลยีวผสม  ชนิดลากจูงดว้ยรถฟารม์แทรกเตอร ์ ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 13 ลูกบาตรเมตร สหกรณ์โคนมแม่วาง จ ากดั  299 หมู่ 3 ต าบล

บา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 1,309,000                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอรช์นิดขบัเคลือ่น  4 ลอ้  ขนาด  95 

แรงมา้ พรอ้มบุง้กี ๋สหกรณ์โคนมแม่วาง จ ากดั  299 หมู่ 3 ต าบลบา้นกาด 

อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 1,193,500                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่จ่ายหญา้ สหกรณ์โคนมแม่วาง จ ากดั  299 หมู่ 

3 ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 754,600                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอรช์นิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 135 แรงมา้ พรอ้มบุง้กี ๋ศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร ้อนั

เน่ืองมาจากระราชด าริ  237 หมู่ 4 ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั คนั 1 2,103,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมว้นหรืออดัพชือาหารสตัว ์หรือ Silage ที่มคีวามจุ

และความหนาแน่นสูง และผลติห่อ(แรบ้) ที่มขีนาดน า้หนกัไม่นอ้ยกวา่ 900 

กโิลกรมั ใชต่้อพ่วงรถฟารม์แทรกเตอร ์ศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร ้

อนัเน่ืองมาจากระราชด าริ 237 หมู่ 4 ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ เครื่อง 1 6,860,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตล์อ้ยาง มแีขนไฮโดรลกิยกของเอนกประสงค ์

สามารถต่อพ่วงไดก้บัอปุกรณ์ตกัวสัดุ ที่มขีนาดน า้หนกัรวมไม่นอ้ยกวา่ 

2,000 กโิลกรมั ศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องใคร ้อนัเน่ืองมาจากระราชด าริ

 237 หมู่ 4 ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 2,765,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจกัรผลติอาหารสตัว ์ส าหรบัผลติอาหารทเีอม็อาร ์

แบบแกนตัง้ 2 เกลยีวผสม ชนิดลากจูงดว้ยรถฟารม์แทรกเตอร ์ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 13 ลูกบาศกเ์มตร สหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากดั 167/1 หมู่ที่ 2 

ต าบลออนเหนือ  อ าเภอแม่ออน  จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 1,309,000                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอรช์นิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 95 แรงมา้

 พรอ้มบุง้กี ๋สหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากดั 167/1 หมู่ที่ 2 ต าบลออนเหนือ  

อ าเภอแม่ออน{{LF}}จงัหวดัเชยีงใหม่ คนั 1 1,193,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้รวมกอง สหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากดั 

167/1 หมู่ 2 ต าบลออนเหนือ  อ าเภอแม่ออน  จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 192,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่จ่ายหญา้ สหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากดั 167/1 

หมู่ 2 ต าบลออนเหนือ  อ าเภอแม่ออน  จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 754,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่หญา้สด สหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากดั 167/1 หมู่

 2 ต าบลออนเหนือ  อ าเภอแม่ออน  จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 269,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้แบบจานหมนุ แบบ 4 จาน สหกรณ์โคนม

แม่ออน จ ากดั 167/1 หมู่ 2 ต าบลออนเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 292,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้ฟ่อนแหง้ สหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากดั 

167/1 หมู่ 2 ต าบลออนเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่อง 1 462,000                      

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาในการเสริมสรา้งศกัยภาพดา้นการผลติ

และการตลาดไมด้อกกลุม่ปทุมมา และกระเจยีว งาน 0 2,000,000                    

โครงการส่งเสริมการขยายตลาดทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ท ัง้ในและ

ต่างประเทศ 73,938,500                

พฒันาและยกระดบัการทอ่งเทีย่วพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 65,509,900                

งบด าเนินงาน 16,251,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,251,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,117,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่และประชาสมัพนัธ์ 0 1,590,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ บาท 0 401,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ งาน 0 1,550,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งรา้นนิทรรศการ ครัง้ 0 2,550,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเวทพีรอ้มรื้อถอน งาน 0 365,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดัน าเสนอโครงการ งาน 0 285,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัออกแบบและผลติอปุกรณ์ งาน 0 750,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเทศกาลดนตรีในสวน (Garden

 Music Festival) งาน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม Northern Long Stay งาน 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมากจิกรรมจดัประชมุเพือ่สรา้งเครือขา่ยธุรกจิ

 Long Stay ในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 และกลุม่ลา้นนา- งาน 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมประกวดพ่อครวั (Chef) อาหาร

ลา้นนาฮาลาล งาน 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมยอ่ยที่ 1 กจิกรรม Lanna Trai

 Running (LTR 2018) งาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมยอ่ยที่ 4 กจิกรรมการจดัแสดง

ดนตรี นานาชาติ  Pai Music Festival งาน 0 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัประชมุชี้แจง ความเขา้ใจ แลกเปลีย่น งาน 0 266,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 610,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 460,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 2,523,600                    

งบลงทนุ 49,258,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,258,900                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,522,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่ท่องเที่ยวเสน้ทางศึกษาธรรมชาติจดุชมววิ

และจดุศึกษาธรรมชาติ อทุยานแห่งชาติออบหลวง อ าเภอฮอด อทุยาน

แห่งชาติขนุขาน อ าเภอสะเมงิ อทุยานแห่งชาติแม่ตะไคร ้อ าเภอดอยสะเกด็ 

และอทุยานแห่งชาติแม่โถ อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 4 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาสถานที่โครงการหลวงพฒันาตน้น า้ตา

มรอยพระบาท จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 7 6,042,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกั โครงการหลวงพฒันาตน้น า้ตา

มรอยพระบาท จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 7 480,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายทางเขา้อทุยานแห่งชาติขนุขาน อ าเภอสะ

เมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ งานผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ หนา 0.15 เมตร 

กวา้ง 5.00 เมตร พรอ้มงานตีเสน้จราจร ติดต ัง้อปุกรณ์อ านวยความ

ปลอดภยัและงานอืน่ๆ ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการท่องเที่ยวทางหลวง

หมายเลข 1192 สายอนิทนนท ์– แม่แจ่ม อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ระยะทาง 2.050 กโิลเมตร สายทาง 1 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,736,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศาลาเอนกประสงค ์(ศาลาชมววิ) โครงการ

หลวงพฒันาตน้น า้ตามรอยพระบาท จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 17 6,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอ้งน า้ - หอ้งสุขารวม โครงการหลวง

พฒันาตน้น า้ตามรอยพระบาท จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 7 4,912,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งเสาธงเหลก็ โครงการหลวงพฒันาตน้น า้ตา

มรอยพระบาท จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 24,000                        

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเมอืงสุขภาพของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 8,428,600                 

งบด าเนินงาน 8,428,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,428,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 813,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,341,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่และประชาสมัพนัธ์ 0 550,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 67,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 451,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 8,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ บาท 0 154,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ งาน 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเกยีรติบตัร แผ่น 0 18,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีง บาท 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งรา้นนิทรรศการ ครัง้ 0 605,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพธิเีปิดงาน งาน 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัออกแบบและผลติอปุกรณ์ งาน 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพธิกีร งาน 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเวทพีรอ้มรื้อถอน งาน 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการวเิคราะห์

ความคงตวัของผลติภณัฑน์ า้พรุอ้น งาน 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการออกแบบบและผลติบรรจภุณัฑ์

ผลติภณัฑน์ า้พรุอ้น งาน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมวสัดุสาธติ งาน 0 57,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมากจิกรรมการพฒันารูปแบบการบริการน า้แร่ งาน 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมอปุกรณ์และสือ่ทศันูปกรณ์ที่ใช ้

ในการประชมุ งาน 0 257,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมอปุกรณ์ในการถา่ยทอดความรู ้ งาน 0 29,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียม วสัดุ อปุกรณ์ สถานที่ ในการ

พฒันาคลนิิกตน้แบบแพทยแ์ผนไทย งาน 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมการเปิดตวักจิกรรมการ

ท่องเที่ยวการแพทยภู์มปิญัญาไทย งาน 0 550,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมวสัดุ อปุกรณ์ในการจดักจิกรรม งาน 0 68,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัหาสมนุไพรเพือ่ปลูกในสวนสมนุไพร งาน 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายชือ่สมนุไพร จ านวน 150 ป้ายๆ ป้าย 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่และอปุกรณ์ประกอบฉาก งาน 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 827,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 187,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,195,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 613,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 553,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 29,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 15,000                        

โครงการส่งเสริมเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์การทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 8,004,100                 

เสริมสรา้งเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์การทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 3,350,000                 

งบด าเนินงาน 600,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ ์3 ภาษา (ไทย

 จนี องักฤษ) 20,000 แผ่น งาน 0 600,000                      

งบลงทนุ 2,750,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,750,000                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยเ์ผยแพร่วฒันธรรมชาติพนัธุ ์ประจ าอทุยาน

แห่งชาติออบหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: ป้ายประชาสมัพนัธแ์ละป้ายสือ่ความหมาย 3 ภาษา(ไทย 

องักฤษ จนี) กวา้ง 4 เมตร ยาว 6 เมตร พรอ้มเสาและโครงเหลก็ อทุยาน

แห่งชาติแม่วาง อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ และอทุยานแห่งชาติ

ออบหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ป้าย 3 600,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าและติดต ัง้ป้ายสือ่ความหมาย 3 ภาษา(ไทย องักฤษ 

จนี) ป้ายเหลก็พรอ้มเสา กวา้ง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร อทุยานแห่งชาติ

แม่วาง อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ และอทุยานแห่งชาติออบหลวง ป้าย 16 800,000                      

เสริมสรา้งเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์การทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 4,654,100                 

งบด าเนินงาน 4,654,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,654,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,283,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่และประชาสมัพนัธ์ 0 330,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องเสยีง 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ 0 163,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 119,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 42,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ งาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเวทพีรอ้มรื้อถอน งาน 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสาธติแลกเปลีย่นเรียนรูข้องภูมปิญัญา งาน 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการแสดงทางศิลปวฒันธรรม งาน 0 598,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 350,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

โครงการแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่าภาคเหนือ 11,336,700                

แกไ้ขปญัหาหมอกควนักลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน1 11,336,700                

งบด าเนินงาน 11,336,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,336,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,513,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 9,440,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 73,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหาร บาท 0 315,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม บาท 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,000,000                    

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้ค่า 12,188,600                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและส่งเสริมการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้ค่า 12,188,600                

งบด าเนินงาน 12,188,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,188,600                   
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 230,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่และประชาสมัพนัธ์ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท ารูปเลม่สรุปผลการด าเนินงาน งาน 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 1,248,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอาหาร บาท 0 886,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม บาท 0 362,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,290,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 98,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 370,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 485,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 217,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท ารูปเลม่สรุปผลการด าเนินงาน งาน 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 320,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 5,600,000                    

การบริหารจดัการ 5,000,000                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    

จงัหวดัเชยีงใหม่ 373,933,600              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 373,933,600              

การพฒันาดา้นสงัคม 35,931,100                

สรา้งเสริมสุขภาวะ ในกลุ่มประชากรเสี่ยงและเขา้ถงึยาก 2,431,800                 

งบด าเนินงาน 2,431,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,431,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 313,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 366,000                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 1,052,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาในการ Mapping พื้นที่เสีย่ง พื้นที่สรา้งสรรค์ งาน 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารถยนตพ์รอ้มน า้มนัเชื้อเพลงิ รายการ 0 52,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท ากจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตคิกรรมสุขภาพ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาในการจดับริการคดักรองพฤติกรรมความ

เสีย่งและคดักรองโรค/ภยัสุขภาพ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพฒันานวตักรรมในการติดตามผูบ้  าบดัใหค้ง รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 357,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 357,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 114,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 229,000                      

เชยีงใหมสู่่สงัคมผูสู้งอายอุยา่งมคุีณภาพ 3,778,000                 

งบด าเนินงาน 3,778,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,778,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 646,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,429,500                    
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รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 244,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าหอ้งประชมุพรอ้มอปุกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสยีง 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม 0 174,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,376,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 61,400                        

ลดความเหลือ่มล า้ และเสริมสรา้งความเป็นธรรมทางสงัคมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 330,000                   

งบด าเนินงาน 330,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 330,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 212,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0 159,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 53,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 82,000                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   ส่งเสริมวฒันธรรมและภูมปิญัญากลุ่มชาตพินัธสู่์สากลและพื้นทีท่อ่งเทีย่วเชงิ

วฒันธรรม 2,224,000                 

งบด าเนินงาน 1,228,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,228,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 298,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 278,100                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 481,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0 448,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 33,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

งบลงทนุ 995,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 995,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 995,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายสือ่ความหมายสถานที่ส  าคญัในพื้นที่อทุยาน

แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถนนศรีวชิยั ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ป้าย 11 995,500                      

ขบัเคลือ่นและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจงัหวดัเชยีงใหม่ 17,167,300                

งบด าเนินงาน 17,167,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,167,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 276,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 194,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,558,850                    

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,826,750                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 1,287,160                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 57,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าใบประกาศนียบตัร 0 8,250                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ 0 1,370,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม รายหวั 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดมื คน 0 2,601,550                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน รายการ 0 716,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเกยีรติบตัร รายการ 0 2,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร รายการ 0 299,490                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งรา้นนิทรรศการ รายการ 0 2,805,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท ากระเป๋าเอกสาร รายการ 0 19,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,200,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 251,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 760,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,300,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 66,923,200                

เพิม่ประสทิธภิาพชมุชน เพือ่ควบคุมการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 2,752,900                 

งบด าเนินงาน 2,752,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,752,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 677,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่และพธิเีปิด 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานช่วยปฏบิตัิงาน 0 132,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 652,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,200,000                    

ฟ้ืนฟูและพฒันาคุณภาพดนิ 10,796,000                

งบลงทนุ 10,796,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,796,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 10,796,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง หลงัอนุสาวรียพ์ระ

เจา้กาวลิะ ต าบลวดัเกตุ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ความยาว แห่ง 1 10,796,000                   

จดัหาและพฒันาแหลง่น า้ 43,308,400                

งบด าเนินงาน 2,152,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,152,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 161,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 152,800                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,087,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม 0 128,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานช่วยปฏบิตัิงาน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 128,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 491,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 135,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 50,000                        

งบลงทนุ 41,156,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,156,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 38,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้ บา้นนากบ (2) 

ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่น า้สนบัสนุนคลองแม่ขา่  แกม้ลงิหนองเขยีว 

พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,156,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปลูกป่า จงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 3,000 ไร่ รายการ 1 2,673,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้แฝกถงุ จงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 200,000 กลา้ รายการ 1 338,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้า จงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 50,000 กลา้ รายการ 1 145,000                      

สิ่งแวดลอ้มชมุชนและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 8,381,500                 

งบด าเนินงาน 8,381,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,381,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 468,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 144,000                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,476,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม 0 501,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัหากลา้ไม ้ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: จดัเตรียมและตกแต่งสถานที่ รายการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์ รายการ 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: จดันิทรรศการ รายการ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาปลูก รายการ 0 1,295,000                    

รายการระดบัที2่: ส ารวจและวนิิจฉยั รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,753,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 878,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารกลางวนั รายการ 0 1,875,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 490,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 50,000                        

จดัการขยะมลูฝอยโดยใชเ้ทคโนโลยแีละการอนุรกัษพ์ลงังาน 1,684,400                 

งบด าเนินงาน 1,684,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,684,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 158,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 185,000                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 896,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0 410,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม 0 106,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสมดุธนาคารขยะ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 200,000                      

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 14,102,100                

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 9,593,900                 

งบด าเนินงาน 9,593,900                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,593,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 186,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,466,700                    

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,634,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ 0 216,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0 5,225,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานช่วยปฏบิตัิงาน 0 342,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 428,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ 0 2,900                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบริการอืน่ๆ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 85,200                        

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 203,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 1,017,000                    

เชยีงใหมถ่นนสญัจรปลอดภยั ประชาร่วมใจสรา้งวนิยัจราจร 1,252,400                 

งบด าเนินงาน 1,252,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,252,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 211,200                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 861,200                      

รายการระดบัที2่: จดัเตรียมและตกแต่งสถานที่ รายการ 0 42,000                        

รายการระดบัที2่: จดัการประชมุและประกอบการเลี้ยง รายการ 0 819,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 180,000                      

บูรณาการสรา้งความม ัน่คงในพื้นทีช่ายแดนและเสริมสรา้งความสมัพนัธก์บัประเทศ

เพือ่นบา้นในระดบัทอ้งถิน่ 2,313,100                 

งบด าเนินงาน 2,313,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,313,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 151,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 684,000                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 56,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 6,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีง 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: จดัท าเวทแีละตกแต่งขบวน รายการ 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 143,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 143,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 161,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 97,000                        

เชยีงใหมป่ลอดภยั ภายใตก้ลไกประชารฐั ตามหลกัเขา้ใจ เขา้ถงึ และพฒันา 942,700                   

งบด าเนินงาน 942,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 942,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 121,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 74,400                        

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 87,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 471,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 44,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 4,000                         
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รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 37,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 28,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 66,000                        

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 13,268,700                

ส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการ ผลติภณัฑแ์ละช่องทางการตลาด สนิคา้และบริการ

ศกัยภาพของจงัหวดัเชยีงใหม่ 5,761,700                 

งบด าเนินงาน 5,761,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,761,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 16,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 629,600                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 4,595,700                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าอาหาร รายการ 0 38,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมการเขา้ร่วมงานแสดงสนิคา้

ระดบัประเทศ/ระดบันานาชาติ รายการ 0 3,460,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัต ัง้ศูนยป์ระสานงานเมอืงพีเ่มอืง

นอ้งจงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงฐานขอ้มูลเวป็ไซต ์ส านกังาน รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารการประชมุ รายการ 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม รายการ 0 15,400                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองและพธิเีปิดศูนยป์ระสานงานเมอืงพีเ่มอืงนอ้ง รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบตัรโทรศพัทท์างไกล รายการ 0 2,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าการแสดงนาฏศิลป์ และการบรรเลงดนตรีพื้นเมอืง รายการ 0 11,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าลา่ม 2 ภาษา จนี-ไทย รายการ 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเลี้ยงรบัรอง รายการ 0 59,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัสถานที่ดูงาน รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัซื้อของที่ระลกึ รายการ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 442,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 77,000                        

ยกระดบัการผลติสนิคา้กลุ่มของฝากของทีร่ะลกึเชงิสรา้งสรรค ์(Northern Gift & 

Lifestyle Industry Creation) 2,463,500                 

งบด าเนินงาน 2,463,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,463,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 32,500                        

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 2,431,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพือ่พฒันาผลติภณัฑ์

 Gift & Lifestyle รายการ 0 2,431,000                    

ศึกษาและวเิคราะหแ์นวทางแกไ้ขปญัหาการจราจรในพื้นทีโ่ดยรอบทา่อากาศยาน

นานาชาตเิชยีงใหม่ 2,250,000                 

งบด าเนินงาน 2,250,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,000                      

เสริมสรา้งนวตักรรมการผลติอจัฉริยะในอตุสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand 

Food Valley to Smart Industry 4.0) 2,793,500                 
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งบด าเนินงาน 2,793,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,793,500                    

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 2,793,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและพฒันานวตักรรมบรรจภุณัฑ์

อาหารและการสรา้งแบรนด์ รายการ 0 2,793,500                    

การพฒันาดา้นเกษตร 125,682,700              

พฒันาศกัยภาพการผลติพชืเมอืงหนาวตลอดหว่งโซอ่ปุทาน 11,615,900                

งบด าเนินงาน 3,024,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,024,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 115,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 320,800                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 322,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม 0 56,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 0 158,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ออกแบบพฒันาบรรจภุณัฑ์ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 937,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 951,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 275,000                      

งบลงทนุ 8,591,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,591,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,591,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารคดับรรจผุลติภณัฑ ์ศูนยพ์ฒันาโครงการ

หลวงหว้ยเสี้ยว เลขที่ 53 หมู่ 9 อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ขนาดกวา้ง 

13.00 เมตร ยาว 25.50 เมตร หลงั 1 3,441,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนพลาสติกโครงการสรา้งเหลก็ ศูนยพ์ฒันา

โครงการหลวงหว้ยเสี้ยว อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ขนาดกวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 30.00 เมตร โรงเรือน 1 5,150,000                    

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ านวยการความสะดวกในการ

ผลติและการประกอบธุรกจิ 43,190,700                

งบลงทนุ 43,190,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,190,700                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 22,153,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 2 เชือ่มหมู่ที่ 6 

ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร พรอ้ม

ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,732,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ หมู่ที่ 2 บา้นหนองเหยีง 

เสน้ทางบา้นวรรณทร ต าบลสนัติสุข อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง

 4.00 เมตร ยาว 247.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่างลูกรงั สายทาง 1 525,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นหวัฝาย หมู่ที่ 2 

เชือ่มบา้นกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่

 กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,684.00 เมตร หนาโดยเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,052 ตารางเมตร สายทาง 1 2,631,300                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มตีเสน้จราจร 

บริเวณถนนซอยตรงขา้มโรงเรียนบา้นป่าบง (ซอย 12 ใหม)่ หมู่ที่ 1 ต าบล

หนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

535.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ด  าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 2,675 ตาราง สายทาง 1 1,614,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นสนัป่ายาง หมู่ที่ 2 

ต าบลสนัป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร 

ยาว 686.00  เมตร หนา 0.15  เมตร พรอ้มลงดนิไหลท่าง สายทาง 1 1,465,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นใหม่พฒันา หมู่ที่ 6 -

 หยอ่มบา้นหว้ยบวกหมู หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดั

เชยีงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2,360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,440 ตารางเมตร สายทาง 1 5,820,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นรอ้งเรือค า หมู่ที่ 12 

ต าบลป่าแดด เชือ่มถนนเลยีบคลองชลประทาน 2 ซา้ย 19 ซา้ย (ฝัง่ขวา) 

บา้นวรุณนิเวศน ์หมู่ที่ 8 ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั

เชยีงใหม่ ความกวา้ง 6.00 เมตร ความยาว 900.00 เมตร ความหนา 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,400 ตารางเมตร สายทาง 1 4,925,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง ซอย 6 บา้นแอ่นจดัสรร หมู่ที่ 3 

ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว สายทาง 1 1,440,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 21,037,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต (Over Lay) 

บา้นหลงัม่อน หมู่ที่ 14 ถงึบา้นหว้ยโจ ้หมู่ที่ 5 ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอย

หลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เชือ่มถงึต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน กวา้ง

 6.00 เมตร ยาว 1,631.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 2,870,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบ ารุงรกัษาสายทางบา้นปง หมู่ที่ 8 – บา้นป่าแงะ 

หมู่ที่ 4  ต าบลออนใต ้อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 5.00 เมตร 

ยาว 1,315.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,575 ตารางเมตร สายทาง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรโดยการเสริมผวิแอสฟลัติกคอ

นกรีตแบบโอเวอรเ์ลย ์สายทางบา้นหนองโป่ง หมู่ที่ 2 เชือ่มบา้นในแคว หมู่ที่

 5 ต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

1,175.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,700 ตารางเมตร สายทาง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรดว้ยแอสฟลัติกคอนกรีต 

(Overlay) ถนนสายบา้นท่ามะโก ๋ต าบลขนุคง - บา้นรอ้งแหยง่ ต าบลหนอง

แกว๋ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ ช่วงที่ 1 ขนาด กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 

855.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,702.50 ตารางเมตร

 ช่วงที่ 2 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี สายทาง 1 2,090,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัติกคอนกรีตสายทางหลวง

ทอ้งถิน่ ช ัน้ที่ 4 (นอกเขตเมอืง) รหสัสายทาง ชม.ถ. 9-001 ต าบลชมพู 

อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,055.00 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,275 ตารางเมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต (Over lay) หมู่ที่ 

3 เชือ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลสนันาเมง็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 5.20

 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,628 สายทาง 1 1,875,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจร Over lay ถนนสายบา้นร่ม

หลวง - พระธาตุ (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถงึ กม.ที่ 0+890) บา้นร่มโพธิ์ทอง หมู่

ที่ 11 ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ หนา 0.05 เมตร กวา้ง

 5.00 - 7.00 เมตร ระยะทาง 890.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,422 สายทาง 1 1,640,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแบบ (Over lay) ดว้ยแอสฟลั

ติกคอนกรีต ต ัง้แต่หนา้วดัพนัตน ถงึสามแยกทางไป หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยน า้

ขาว ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ สถานที่ก่อสรา้ง หมู่ที่

 3 บา้นพนัตน และ หมู่ที่ 7 บา้นแพะประทาน ต าบลทุ่งปี๊ อ าเภอแม่วาง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,770.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 2,830,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟทัลต์ิกคอนกรีต โดยวธิ ี

Overlay บา้นสนัป่าด า หมู่ที่ 6 เชือ่มบา้นดอยเต่าใต ้หมู่ที่ 10 ต าบลดอยเต่า

 อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา สายทาง 1 844,700                      

รายการระดบัที1่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต (Overlay) บา้น

ป่าออ้ย หมู่ที่ 5 – บา้นหวัริน หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสนัป่าตอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย สายทาง 1 2,497,300                    

สรา้งเสริมพฒันาสวนสตรอเบอรร์ีปลอดภยัเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่จากการทอ่งเทีย่ว 13,015,500                

งบด าเนินงาน 124,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 124,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 22,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 84,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 3,200                         

งบลงทนุ 12,891,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,891,500                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 6,109,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 11 ในทางหลวง

หมายเลข ชม.ถ. 69-005 - ตอนบา้นอมโกน๋ - บา้นป่าคาใน ต าบลสะเมงิใต ้

อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาวรวม 2,000.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,000 ตารางเมตร สายทาง 1 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต เลยีบคนัคลอง

ชลประทาน อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 550.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,300 ตารางเมตร สายทาง 1 1,709,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,484,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสระเกบ็น า้ในโครงการฟารม์ตวัอยา่งอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริบา้นแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมงิ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยการขดุปรบัแต่งสระเกบ็น า้และปูแผ่น HDPE จ านวน 2

 สระ ปริมาณงานขดุปรบัแต่งไม่นอ้ยกวา่ 770 ลูกบาศกเ์มตร และงานปูแผ่น

 HDPE พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,430 ตารางเมตร แห่ง 1 1,484,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,298,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เพือ่พฒันาเสน้ทางขนส่ง

บา้นสบวาก หมู่ที่ 7 - บา้นแม่วาก หมู่ที่ 6 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม 

จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 731.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรโดยการโอเวอรเ์ลยด์ว้ยแอสฟลัติกคอ

นกรีต ซอย 1 บา้นแม่สานอ้ย หมู่ที่ 4 ถงึ ซอย 4 บา้นแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 

ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,600 ตารางเมตร สายทาง 1 1,770,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทางบา้นนาฮ่อง หมู่ที่

 5 บา้นกอนกาน หมู่ที่ 7 ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง

 4.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,428,500                    

พฒันามาตรฐานมะมว่งน า้ดอกไมส้ทีอง (มะมว่งส่งออก) เพือ่สรา้งความย ัง่ยนืแก่

เกษตรกรจงัหวดัเชยีงใหม่ 41,636,900                
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งบด าเนินงาน 3,853,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,853,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 67,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 494,900                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 804,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 49,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 130,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 0 56,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายแปลง รายการ 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าหนงัสอื รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 555,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 884,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 696,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 115,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 234,000                      

งบลงทนุ 36,143,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,143,900                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บา้นผาจกุ หมู่ที่ 8

 ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 2,900,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,439,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหว้ยไคร ้หมู่

ที่ 5 (หว้ยป่างเดื่อนสายกลางใต)้ ระยะทาง 1,000.00 เมตร ต าบลแสนไห 

อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพนงัคอนกรีตเสริมเหลก็รูปตวั L ล าเหมอืงแม่หาด

 หมู่ที่ 11 บา้นเมอืงกลาง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ จดุที่ 1 บริเวณ

พกิดั N2042474 E0462874 ขนาดฐานกวา้ง 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร 

ก าแพงสูง 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 365.00 เมตร จดุที่ 2 บริเวณ

พกิดั N2042738 E0463169 ขนาดฐานกวา้ง 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร 

ก าแพงสูง 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 205.00 เมตร จดุที่ 3 บริเวณ

พกิดั N2042864 E0463312 ขนาดฐานกวา้ง 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็  ขนาดกวา้ง  1.20

  เมตร  ยาว  80.00  เมตร ความลกึโดยเฉลีย่  1.25  เมตร หมู่ที่ 2   บา้น

สนัป่ายาง ต าบลสนัป่ายาง  อ าเภอแม่แตง  จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 639,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,924,900                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย 4 บา้นฮ่องถอ่น

พฒันา หมู่ที่ 10 ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ขนาดผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,997,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นสนัป่ายาง - สนั

ป่าตึง ต าบลสนัป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ขนาด 4.00 เมตร 

ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มลงดนิไหลท่าง สายทาง 1 1,651,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เชือ่มระหวา่งบา้นมหาธาตุ หมู่ที่ 

4 ถงึ บา้นปางป๋อ หมู่ที่ 5 ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 2,388.00 เมตร สายทาง 1 4,776,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณถนนบ่อขยะบา้น

ป่าเสี้ยวถงึ บา้นแม่กอย หมู่ที่ 6 ต าบลเวยีง อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,496.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,215,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นหนองคนั - บา้น

แม่สอย ต าบลบา้นแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 1,680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มลงหนิคลกุไหลท่างกวา้ง

ขา้งละ 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,720 ตารางเมตร สายทาง 1 3,312,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สานขา้งสนามกฬีาประจ า

หมู่บา้นสนัหา้ง หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,800 ตารางเมตร สายทาง 1 1,553,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทางทุ่งนาบา้นหนอง

หลม่ - บา้นผาหมอก หมู่ที่ 22 บา้นหนองหลม่ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั

เชยีงใหม่ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,636.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,908 ตารางเมตร ไม่มไีหลท่าง พรอ้มวางท่อ

คอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.30 เมตร จ านวน 16 ท่อน 

และท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.04 เมตร จ านวน 1 สายทาง 1 3,420,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายน า้ลน้ จ านวน 2 แห่ง ล  าหว้ยแม่แกน หมู่ที่ 

5 บา้นแพะ ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,880,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิถนนเดมิดว้ยแอสฟลัติก ถนนสายทางหนา้ค่าย

 กก.ตชด.33 (ผ่านหนา้ศิริลกัษณ์รีสอรท์) หมู่ที่ 7 ถงึป้อมชดุรกัษาความ

ปลอดภยัหมู่บา้น หมู่ที่ 13 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่

 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร สายทาง 1 1,610,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีตสายทางบา้นดอนปีน

 หมู่ที่ 5 บา้นดอนปีน ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง

 5.00 เมตร ยาว 737.00 เมตร สายทาง 1 1,793,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัติก Overlay ตัง้แต่รา้นฝาง

อลูมเินียมถงึสุดเขตเทศบาลต าบลเวยีงฝาง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ หนา

 0.05 เมตร ยาว 747.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,640.00 เมตร สายทาง 1 3,477,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นทุ่งหลกุ

 - ผาลาย (ถนนทางหลวงทอ้งถิน่สาย ชม.ถ. 109-08) หมู่ที่ 9, 16 ต าบล

เชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 600.00 สายทาง 1 2,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,640,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาด าเนินการน านวตักรรมการแปรรูปเพือ่

เพิม่มูลค่าผลติภณัฑจ์ากการแปรรูปมะม่วงน า้ดอกไมต้กเกรด สู่ผลติภณัฑ์

อาหารสุขภาพในกลุม่ (Functional Food) เพือ่สอดรบักบัสงัคมผูสู้งอายุ รายการ 0 1,640,000                    

ศูนยก์ลางการขบัเคลือ่นเพือ่ยกระดบัคุณภาพและความปลอดภยักาแฟอะราบกิา

ลา้นนาครบวงจร 16,223,700                

งบด าเนินงาน 790,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 790,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 64,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 84,900                        

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 362,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานควบคุมการผลติและมาตรฐาน รายการ 0 362,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 73,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 13,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 85,000                        



298 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

งบลงทนุ 15,433,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,433,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,066,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 18 ต าบลช่างเคิ่ง 

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 0.80 เมตร ยาว 

800.00 เมตร ลกึ 0.80 เมตร บา้นไร่ ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั แห่ง 1 2,226,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,967,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นทงัท ีหมู่ที่ 20 

ถงึบา้นห่างหลวง หมู่ที่ 12 ต าบลนาเกยีน (จดุที่ 5) อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั

เชยีงใหม่ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 1,989,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นทงัท ีหมู่ที่ 20 

ถงึบา้นห่างหลวง หมู่ที่ 12 ต าบลนาเกยีน (จดุที่ 6) อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั

เชยีงใหม่ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 1,989,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบา้นยองกอื หมู่

ที่ 8 ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ ขนาดกวา้งเฉลีย่ 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 800.00 เมตร พรอ้มถมไหล่

ทาง 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,200 ตารางเมตร สายทาง 1 1,989,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นแม่ละอปุถงึ

บา้นหว้ยยา ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 สายทาง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทางบา้นแม่แดดนอ้ย

 หมู่ที่ 4 เชือ่มต่อบา้นโป๊กกะโหลง้ หมู่ที่ 1 ต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยาณิ

วฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ตารางเมตร สายทาง 1 3,200,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 118,025,800              

ส่งเสริมและยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ 10,723,900                

งบด าเนินงาน 5,092,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,092,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,098,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,072,400                    

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,033,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าพธิเีปิดงานและกจิกรรมแสงและเสยีง 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะผูเ้ขา้รบัการอบรม 0 56,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 27,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม 0 116,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าเอกสารคู่มอื บาท 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 377,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 49,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 0 186,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ 0 260,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าใบประกาศนียบตัร 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งลา่ม 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท ารายงานสรุป 0 105,000                      

รายการระดบัที2่: จดัเตรียมและตกแต่งสถานที่ รายการ 0 130,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าตราสญัลกัษณ์รางวลัและการ

ประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ต่างๆ รายการ 0 450,000                      
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัเตรียมอปุกรณ์และสือ่โสตทศันูปกรณ์ รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าโลร่างวลัและใบเกยีรติบตัร รายการ 0 34,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเกยีรติบตัร รายการ 0 5,500                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัเตรียมอปุกรณ์การแปล รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 468,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0 378,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 89,900                        

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 420,000                      

งบลงทนุ 5,631,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,631,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,379,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนและรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้น

โป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 ต าบลป่าเมีย่งอ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ก่อสรา้ง

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 2,355.00 ตารางเมตร 

หนา 0.15 เมตร ก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 0.30 เมตร

 ยาวรวม 12.00 เมตร ลกึ 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร สายทาง 1 1,379,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,252,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารรา้นคา้ชมุชน หมู่ที6่ ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอ

ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงั 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้คอนกรีตเสริมเหลก็ (น า้พรุอ้นดอยสะเกด็) บา้น

โป่งสามคัคี หมู่ที่ 6 ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,558,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้คนพกิาร บา้นโป่งสามคัคี หมู่ที่ 6 ต าบลป่า

เมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโป่งกุ่ม หมู่ที่

 4 ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,624,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานกางเตน๊ท ์บา้นโป่งกุ่ม หมู่ที4่ ต าบลป่าเมีย่ง 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 465,000                      

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรม เพือ่ส่งเสริมการขยายตลาดการทอ่งเทีย่ว 26,972,000                

งบด าเนินงาน 14,804,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,804,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 607,500                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,711,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่ 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่และพธิเีปิด 0 1,350,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 767,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ 0 1,522,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลธรรมดาเขา้ด าเนินงานในกจิกรรม 0 3,941,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเวทพีรอ้มรื้อถอน 0 210,000                      

รายการระดบัที2่: จดัเตรียมและตกแต่งสถานที่ รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน รายการ 0 96,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร รายการ 0 554,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งรา้นนิทรรศการ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลธรรมดาเขา้ด าเนินงานในกจิกรรม รายการ 0 1,300,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 317,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 92,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 54,000                        

งบลงทนุ 12,167,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,167,500                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 602,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีตถนนสายหมู่ที่ 9 (ซอย

อาชาผล) ถงึสะพานขา้มคลองแม่ขา่ หมู่ที่ 1 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 428.00 เมตร หนา 0.04 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,140 ตารางเมตร สายทาง 1 602,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,565,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสน้ทางสายทางเขา้วดัถ า้ผาปลอ่ง ต าบลเชยีงดาว

 อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 5.00 - 5.50 เมตร ระยะทาง 0.860 สายทาง 1 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสน้ทางสายทางเขา้วดัดอยแม่ปัง่ ต าบลแม่ปัง่ 

อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 5.00 - 6.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 สายทาง 1 6,331,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนชลประทานบา้นป่าเป้า หมู่ที่ 10 

ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เชือ่มบา้นตน้กกุ หมู่ที่

 7 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว

 858.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,432 ตารางเมตร สายทาง 1 1,134,000                    

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว{{LF}}เชงิธรรมชาติ 80,329,900                

งบลงทนุ 80,329,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,329,900                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 37,065,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นทงัท ีหมู่ที่ 20 

ถงึบา้นห่างหลวง หมู่ที่ 12 ต าบลนาเกยีน (จดุที่ 1) อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั

เชยีงใหม่ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 1,989,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นทงัท ีหมู่ที่ 20 

ถงึบา้นห่างหลวง หมู่ที่ 12 ต าบลนาเกยีน (จดุที่ 2) อ าเภออมกอ๋ย จงัหวดั

เชยีงใหม่ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 สายทาง 1 1,989,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพือ่พฒันาเสน้ทางการ

ท่องเที่ยวบา้นป่าบงเปียง หมู่ที่ 13 ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั

เชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 795.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,991,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นสามหมืน่ หมู่ที่ 6 

(ทางเขา้หมู่บา้น) ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ ขนาด

กวา้ง 4.00 เมตร จ านวน 3 ช่วง ช่วงละ 725.00 เมตร รวมความยาว สายทาง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เสน้ทางสายดอยแกว้ถงึ

บา้นจะนะ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดมิช่วงบริเวณทางแยกไปบา้นดอยแกว้) 

หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 742,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 6 ต าบลหางดง 

อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 349.00 เมตร หนา 0.15 สายทาง 1 1,035,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นดงป่าสกั -บา้น

แม่ข ิหมู่ที่ 9 ดงป่าสกั ต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 955.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 2,484,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณบา้นโป่งบวับาน -

 อ่างเกบ็น า้แม่แพง ต าบลแม่ปัง๋ อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทางน า้ตกสริิภูม ิ- 

ดอยชวัยา่ร ์หมู่ที่ 7 บา้นขนุกลาง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 

3.00 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

3,120 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงัในพื้นที่ กวา้งขา้งละ 0.10 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอ้มวางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดศูนยก์ลาง 0.60 เมตร จ านวน สายทาง 1 2,080,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 บา้นป่ายาง

หนาด ,หมู่ที่ 2 บา้นปางมะกลว้ย ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง เชือ่มต่อบา้น

แม่เลย ต าบลสะเมงิเหนือ อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มลงดนิถมไหลท่างโดยเฉลีย่ ขา้งละ

 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,600 ตารางเมตร สายทาง 1 1,041,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 5 - 6 ในทาง

หลวงหมายเลข ชม.ถ. 069-001- ตอนบา้นทรายมูล - แม่ลานค า ต าบลสะ

เมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,280 ตารางเมตร สายทาง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย 1 หมู่ที่ 4   ต าบล

แม่ปูคา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 420.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,260 ตารางเมตร สายทาง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 บา้นขวัโก 

ต าบลสนัป่าเปา อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่  เชือ่มต่อหมู่ที่ 1 บา้นเมอืง

วะ ต าบลเมอืงเลน็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 ตารางเมตร สายทาง 1 1,230,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีตบริเวณถนน FTO หมู่ที่ 

1 บา้นตองกาย เชือ่มหมู่ที่ 9 บา้นสนัทราย หมู่ที่ 1 บา้นตองกาย ต าบล

หนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร ยาว 385.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,540 ตารางเมตร สายทาง 1 818,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บา้นกลาง หมู่ที่

 5 บา้นสองแคว ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 

2.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 660.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 585,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีตสายบา้นน า้แพร่ หมู่ที่ 4

 ต าบลน า้แพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ เชือ่มบา้นโรงววั หมู่ที่ 7 

ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 610.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,745 ตารางเมตร สายทาง 1 880,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นโละ๊ หมู่ที่ 1 

ต าบลสนัตน้หมื้อ เชือ่มต่อบา้นป่าแดด หมู่ที่ 2  ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่

อาย จงัหวดัเชยีงใหม่  ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา  

0.15 เมตรหรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 858 ตารางเมตร พรอ้มถมดนิไหลท่าง สายทาง 1 657,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 ต าบลโป่งน า้รอ้น

 อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ (บา้นนายพร-บา้นหนองพนงั) กวา้ง 4.00 เมตร

 ยาว 1,650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 4,356,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล บา้นม่อนป่ินเหนือ เชือ่มบา้นท่าหดั ต าบลโป่งน า้รอ้น อ าเภอ

ฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในเขตต าบลสะเมงิ

เหนือ สายทางบา้นป้อก หมู่ที่ 5 ต าบลสะเมงิเหนือ อ าเภอสะเมงิ เชือ่มต่อ

บา้นโป่งไคร ้หมู่ที่ 5  ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ ขนาด

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15  เมตร สายทาง 1 2,086,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นแม่เหยีะ หมู่ที่ 2 

ต าบลแม่แวน อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 575.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,651,000                    



302 / 303

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,817,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันร์อบหนองฮองแฮง หมู่ที่ 5 บา้นสองแคว

 และหมู่ที่ 6 บา้นหวัขว่ง ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 917,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันน์ า้พรุอ้นธรรมชาติบา้นยางปูโตะ๊ หมู่ที่ 12

 ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ แห่ง 1 1,900,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 40,447,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแบบ Over lay ดว้ย Asphaltic concrete

 สายทางถนนลาดยาง 1320 ไปวดัถ า้เมอืงนะ บา้นเมอืงนะ หมู่ที่ 1 ต าบล

เมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

645.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวรวม 1,645.00 เมตร ไม่มไีหลท่าง สายทาง 1 2,130,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอลฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ต าบล

แม่โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ช่วงที่ 1 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

780.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร

 หนา 0.05 เมตร ระยะทางรวม 1,500.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 2,723,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอลฟลัติกคอนกรีตแบบ Over-lay

 สายบา้นป่ายางงาม - บา้นป่าตึงนอ้ย ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 922.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,610 ตารางเมตร สายทาง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต บริเวณ

ถนนรอบเวยีงดา้นทศิใตถ้งึแยกหวัเวยีง บา้นแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4 ต าบลเวยีง 

อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ หนา 0.05 เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,150 สายทาง 1 2,545,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิถนนดว้ยแอสฟลัติกคอนกรีต (Over-lay) 

เชือ่มระหวา่งต าบล ถนนสายบา้นปงแสงทอง หมู่ที่ 11 ต าบลขี้เหลก็ เชือ่ม

บา้นสหกรณ์ หมู่ที่ 9 ต าบลสนัมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่กวา้ง

 6.00 เมตรยาว 540.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 979,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต (Over Lay) 

บา้นหลงัม่อน หมู่ที่ 14 ถงึบา้นหว้ยโจ ้หมู่ที่ 5 ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอย

หลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เชือ่มถงึต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน กวา้ง

 6.00 เมตร ยาว 1,631.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 1,209,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแบบ Over Lay ดว้ยแอสฟลัติกคอนก

รีต ถนนสาย หมู่ 9 บา้นดงขี้เหลก็ ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสนัป่าตอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เชือ่มหมู่ 6 บา้นดงป่าซาง ต าบลมะขนุหวาน อ าเภอสนัป่า

ตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ขนาด กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมพีื้นที่ สายทาง 1 802,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ดว้ยแอสฟลัติก หมู่ที่

 1 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.0 เมตร ยาวไม่

นอ้ยกวา่ 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 สายทาง 1 1,749,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิทางถนนในหมู่บา้นดว้ยแอสฟลัติกคอนกรีต 

(OVERLAY) บา้นเดื่องกใต ้ซอย 6 ซอย 7 และซอย 1 หมู่ที่ 10 ต าบลขวั

มงุ อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,136 ตารางเมตร

 หนา 0.05 เมตร จดุ 1 ซอย 6 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 536.00 เมตร ขยาย

ผวิจราจรมมุเลี้ยว 8 ตารางเมตร จดุที่ 2 ซอย 7 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

776.00 เมตร จดุที่ 3 ซอย 1 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร สายทาง 1 1,997,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นแจ่มหลวงถงึ

บา้นนาเกลด็หอย อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ตาราง สายทาง 1 3,200,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01500000 จงัหวดัเชียงใหม่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นนาเรือน - บา้น

เหลา่ - ผานงั - สามสบ รหสัสายทาง ชม.ถ. 23-004 ช่วงบา้นผานงั - สาม

สบ หมู่ที่ 2-1 ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,200 สายทาง 1 2,280,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแบบโอเวอรเ์ลยด์ว้ยแอสฟลัติกสายผาสงิห์

เหลยีว หมู่ที่ 10 ต าบลบา้นตาล อ าเภอฮอด  จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 2,190 เมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 4,781,100                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement 

In-Place Recycling) สายทางบา้นเมอืงงาม - บา้นผาใต ้ต าบลท่าตอน 

อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 816.00  เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,712 ตารางเมตร สายทาง 1 2,563,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแบบ Over lay บริเวณหยอ่มบา้นหว้ย

บา้น - บา้นวงัมะริว หมู่ที่ 12 ต าบลเมอืงคอง อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดั

เชยีงใหม่ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ สายทาง 1 5,370,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจร (โอเวอรเ์ลย)์ หมู่ที่ 6 ต าบลออนกลาง 

อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร หนา สายทาง 1 1,558,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแบบ Over-lay แอสฟลัคอนกรีต บา้น

สหกรณ์ 5 หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง

 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 1,360,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จากบา้นย ัง้เมนิ

 หมู่ที่ 3 ถงึบา้นแม่แว และถงึ (หยอ่มบา้นแม่จมุ) หมู่ที่ 2 ต าบลย ัง้เมนิ 

อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว สายทาง 1 3,000,000                    


