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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 4,443,107,354            

จงัหวดัน่าน 4,443,107,354            

ส านักนายกรฐัมนตรี 31,519,100                

องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 31,314,300                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 24,958,300                

โครงการพฒันาคุณภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว สนิคา้และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความ

สมดุล เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื 24,958,300                

พฒันาคุณภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว สนิคา้และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความสมดุล 24,958,300                

งบอดุหนุน 24,958,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 24,958,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเมอืงเก่าน่าน 0 24,958,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,356,000                 

พื้นทีไ่ดร้บัการพฒันาขดีความสามารถดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่เพิม่ศกัยภาพชมุชนุและ

เศรษฐกจิฐานรากใหม้คีวามเขม้แขง็ 6,356,000                 

ประสานและส่งเสริมภาคใีนการพฒันาการทอ่งเทีย่วในพื้นทีโ่ดยเครือขา่ยประชารฐั 3,856,000                 

งบอดุหนุน 3,856,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,856,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเมอืงเก่าน่าน 0 3,856,000                    

พฒันาขดีความสามารถดา้นการทอ่งเทีย่วในพื้นทีโ่ดยกระบวนการการมส่ีวนร่วมแบบ

บูรณาการ 2,500,000                 

งบอดุหนุน 2,500,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเมอืงเก่าน่าน 0 2,500,000                    

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                      

กระทรวงกลาโหม 42,719,500                

กองบญัชาการกองทพัไทย 42,719,500                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 42,719,500                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 42,719,500                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 21,819,700                

งบลงทนุ 21,819,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,819,700                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 21,819,700                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบล

หนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน กม. 1.85 9,828,800                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลแม่จ

ริม อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน กม. 3.1 1,096,800                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบล

หนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน กม. 2.95 1,032,700                    

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

01550000 จงัหวดัน่าน
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รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบล

หนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน กม. 2.5 878,800                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบล

หนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน กม. 3 1,027,300                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบล

หนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน กม. 3.05 1,044,100                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบล

หนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน กม. 4.5 1,550,800                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบล

หนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน กม. 3.2 1,094,600                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบล

หนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน กม. 3.5 1,214,800                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบล

หนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน กม. 4.55 1,567,500                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบล

หนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน กม. 4.3 1,483,500                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 20,899,800                

งบลงทนุ 20,899,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,899,800                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 3,215,700                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบประปาภูเขา ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 84,200                        

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งถงัเกบ็น า้ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 470,500                      

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งถงัเกบ็น า้ ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 470,500                      

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งถงัเกบ็น า้ ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดั แห่ง 1 470,500                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 17,684,100                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งท านบ ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,982,700                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งท านบ ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 2,041,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,106,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 2,691,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม แห่ง 1 1,030,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดั แห่ง 1 3,048,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดั แห่ง 1 5,783,600                    

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 15,142,500                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 142,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 142,500                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 142,500                   

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 142,500                   

งบลงทนุ 142,500                   

ครุภณัฑ์ 142,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 142,500                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดชนิดไอพ ี(ภายใน 4 จดุ) ต าบลไชยสถาน 

อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 125,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED

 ส ีต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 17,000                        

กรมการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 15,000,000                

โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

พฒันาระบบความปลอดภยัและการใหบ้ริการนกัทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการสถานีต ารวจท่องเที่ยว ต าบล

ไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 15,000,000                   

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 9,000,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,529,800                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

งบด าเนินงาน 863,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 863,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการส่งเสริมการจา้งงาน 0 863,500                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 7,352,200                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 7,352,200                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 7,192,700                 

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 7,192,700                 

งบลงทนุ 7,192,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,192,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,192,700                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่ท  าการช ัน้เดยีว พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ

 ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัน่าน ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน แห่ง 1 7,192,700                    

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 159,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 159,500                   

งบลงทนุ 159,500                   

ครุภณัฑ์ 159,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 159,500                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัน่าน  

  ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตู ้ 5 27,500                        

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

แผ่นต่อนาท ีศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัน่าน   ต าบลผาสงิห ์

อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัน่าน    ต าบลผาสงิห ์

อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 12,000                        

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 118,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 118,000                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 118,000                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 118,000                   

งบลงทนุ 118,000                   

ครุภณัฑ์ 118,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

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

แผ่นต่อนาท ี บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัน่าน ต าบลผาสงิห ์อ าเภอ

เมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัน่าน ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 18,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 715,747,300               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 292,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 292,200                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 292,200                   

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 145,000                   

งบลงทนุ 145,000                   

ครุภณัฑ์ 145,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่นต่อนาท ีต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา  ต าบลใน

เวยีง   อ าเภอเมอืงน่าน  จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 25,000                        

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 147,200                   

งบลงทนุ 147,200                   

ครุภณัฑ์ 147,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 147,200                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลในเวยีง   อ าเภอเมอืงน่าน  จงัหวดัน่าน ชดุ 4 147,200                      

กรมชลประทาน 644,676,400              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 196,830,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 80,150,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 80,150,000                

งบลงทนุ 80,150,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,150,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 70,500,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้ฝัง่ขวาฝายนาสา โครงการพฒันาพื้นที่สูงแบบ

โครงการหลวงแม่จริม ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน รายการ 0 16,500,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยแฮต 2 พรอ้มระบบส่งน า้ โครงการพฒันาพื้นที่

สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้สางพรอ้มระบบส่งน า้ (ระยะ2) ต าบลภูฟ้า อ าเภอ

บ่อเกลอื จงัหวดัน่าน รายการ 0 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยปึงพรอ้มระบบส่งน า้ จดัหาน า้สนบัสนุนศูนยภู์ฟ้า

พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายท่าลาวพรอ้มระบบส่งน า้ จดัหาน า้สนบัสนุนศูนยภู์ฟ้า

พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน รายการ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยแกว้พรอ้มระบบส่งน า้ จดัหาน า้สนบัสนุนศูนยภู์

ฟ้าพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน รายการ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายบา้นสบปืน ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยสวก 2 ต าบลภูฟ้า 

อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน รายการ 0 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 9,650,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้เหมอืงนาโฮง้ ฝายลูกที่ 1 อ่างเกบ็น า้

น า้แก่น (พรด.) ต าบลน า้แก่น อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน รายการ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1L-RMC ฝายน า้สอด (พรด.) ต าบล

และ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน รายการ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้กนิ (พรด.) ต าบลหมอเมอืง 

อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้บา้นน า้วา้ (พรด.) ต าบลน า้พาง อ าเภอ

แม่จริม จงัหวดัน่าน รายการ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบท่อส่งน า้ฝายหว้ยแป้น(ศูนยภู์

ฟ้าพฒันา) ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบท่อส่งน า้ฝายหว้ยสล ี(ศูนยภู์ฟ้า

พฒันา) ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ LMC อ่างเกบ็น า้น า้และ กม.0+500 

ถงึ กม.0+603 (พรด.) ต าบลและ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน รายการ 0 970,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 2R-RMC อ่างเกบ็น า้น า้ปอน กม.

1+000 ถงึ กม.1+125 (พรด.) ต าบลปอน อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝัง่ขวาฝายน า้อวน (พรด.) ต าบลอวน

 อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน รายการ 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในจงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน รายการ 0 1,300,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 116,680,000              
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ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 116,680,000              

งบลงทนุ 116,680,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 116,680,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 116,680,000                 

รายการระดบัที1่: งานซอ่มแซมถนนเขา้หวังานฝายน า้ปวั โครงการ

ชลประทานน่าน จงัหวดัน่าน ต าบลสถาน  อ าเภอปวั  จงัหวดัน่าน ระยะทาง รายการ 0 12,100,000                   

รายการระดบัที1่: งานซอ่มแซมถนนบนคนัคลอง RMC ฝายปวั ต าบลสถาน

 อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ระยะทาง 12.000 กม. รายการ 0 49,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานซอ่มแซมถนนบนคนัคลอง LMC น า้แหง ต าบลนา

นอ้ย อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ระยะทาง 5.932 กม. รายการ 0 21,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนบนคนัคลองสายใหญ่ฝัง่ซา้ย ฝายสา (ขนาดกลาง) 

ต าบลแม่สา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ระยะทาง 4.600 กม. รายการ 0 33,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลอง LMC ฝายสา ต าบลปงสนุก 

อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน  ระยะทาง 0.900 กม. รายการ 0 1,080,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 403,541,200              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 40,920,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 40,920,000                

งบลงทนุ 40,920,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,920,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 25,920,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหวังานฝายดอนแกว้และอาคารประกอบ ต าบล

พระธาตุ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 10,920,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้คลอง RMC อ่างเกบ็น า้น า้แหง 

(กลาง พรด.)  โครงการชลประทานน่าน อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน รายการ 1 1,550,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายนาบง (พมพ.)  โครงการ

ชลประทานน่าน ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน รายการ 1 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1R-RMC อ่างเกบ็น า้น า้งอบ  

โครงการชลประทานน่าน ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้คลอง LMC กม.5+890,7+700 

อ่างเกบ็น า้น า้แหง (กลาง )  โครงการชลประทานน่าน อ าเภอนานอ้ย รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ LMC อ่างเกบ็น า้น า้และ กม.

1+900 ถงึ กม.2+000  โครงการชลประทานน่าน ต าบลและ อ าเภอทุ่งชา้ง รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ RMC ฝายน า้สอด โครงการ

ชลประทานน่าน ต าบลและ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายลูกที่ 4 อ่างเกบ็น า้น า้เกีย๋น  

โครงการชลประทานน่าน ต าบลน า้เกีย๋น อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเกบ็น า้น า้

แหง (กลาง พรด.)  โครงการชลประทานน่าน ต าบลนานอ้ย อ าเภอนา รายการ 1 980,000                      

ค่าปรบัปรุงโครงการ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝัง่ซา้ยอ่างเกบ็น า้น า้พงและอาคาร

ประกอบ(ขนาดกลาง) ต าบลพงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน รายการ 0 15,000,000                   

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 322,621,200              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 68,000,000                

งบลงทนุ 68,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 68,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 68,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 43,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยธนูพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลตาลชมุ อ าเภอท่า

วงัผา จงัหวดัน่าน รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยป้าก 1  พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลตาลชมุ 

อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยป้าก 2  พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลตาลชมุ 

อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน รายการ 0 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายน า้ปานพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลชนแดน อ าเภอสอง

แคว จงัหวดัน่าน รายการ 0 25,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 254,621,200              

งบลงทนุ 254,621,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 254,621,200                 

ค่าที่ดนิ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 232,500,000                 

รายการระดบัที1่: ฝายหวังานและอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่และ

ระบบส่งน า้ โครงการฝายน า้ยาวพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงั รายการ 0 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็น า้

น า้ริมพรอ้มระบบส่งน า้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลแสนทอง อ าเภอ

ท่าวงัผา จงัหวดัน่าน รายการ 0 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็น า้

หว้ยชืน่พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลทุ่งศรีทอง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน รายการ 0 62,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 121,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้ง โครงการฝายน า้ยาวพรอ้มระบบส่ง

น า้ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน รายการ 0 121,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่  โครงการอ่างเกบ็น า้น า้ริม

พรอ้มระบบส่งน า้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวงัผา รายการ 0 4,000,000                    

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 40,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารป้องกนัตลิง่ทา้ยอ่างเกบ็น า้น า้พง ระยะ 2 ต าบล

พงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน รายการ 0 40,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 40,000,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 40,000,000                

บริหารจดัการน า้ลุ่มน า้หลกัอยา่งเป็นระบบภาคเหนือ 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 40,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ฝายน า้พริกนอ้ยพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลชนแดน อ าเภอ

สองแคว จงัหวดัน่าน รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายสบสถานพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอนา

นอ้ย จงัหวดัน่าน รายการ 0 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,305,200                 

การจดัการน า้ชลประทาน 4,305,200                 

การจดัการงานชลประทาน 4,305,200                 

งบลงทนุ 4,305,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,305,200                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 859,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 859,200                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทานน่าน 

ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน รายการ 0 859,200                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,446,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 2,595,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการชลประทาน

น่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน รายการ 0 2,242,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน รายการ 0 353,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 851,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื โครงการชลประทานน่าน ต าบลไชยสถาน 

อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน รายการ 0 851,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 21,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 21,000                     

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 21,000                     

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21,000                     

งบลงทนุ 21,000                     

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์น่าน ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 12,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 12,000                     

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 12,000                     

สนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง 12,000                     

งบลงทนุ 12,000                     

ครุภณัฑ์ 12,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ต าบลกองควาย อ าเภอ

เมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 12,000                        

กรมปศุสตัว ์ 1,088,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,007,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 1,007,000                 
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เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 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 พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลเชยีงกลาง อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน คนั 1 991,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 16,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 81,600                     

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 81,600                     

พฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 81,600                     

งบลงทนุ 81,600                     

ครุภณัฑ์ 81,600                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 81,600                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา ต าบล

ฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน คนั 2 81,600                        

กรมพฒันาทีด่นิ 69,073,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 23,798,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 23,798,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 1,973,000                 

งบลงทนุ 1,973,000                 

ครุภณัฑ์ 1,973,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,973,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 7 ต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน คนั 1 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 2 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,700 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 75 กโิลวตัต ์แบบ 4 ลอ้

 ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 7 ต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน คนั 1 982,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 18,000,000                

งบลงทนุ 18,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ชมุชนบนพื้นที่

สูง จงัหวดัน่าน ไร่ 600 3,258,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัน่าน กลา้ 3000000 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัน่าน กลา้ 1600000 1,632,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดัน่าน ไร่ 1800 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เสีย่งต่อดนิถลม่ จงัหวดัน่าน ไร่ 900 4,950,000                    
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รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เกษตรที่มคีวามวกิฤตต่อการ

สูญเสยีหนา้ดนิ จงัหวดัน่าน ไร่ 300 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 7 กลา้ 500000 510,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 3,825,000                 

งบลงทนุ 3,825,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,825,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,825,000                    

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัน่าน ไร่ 150 255,000                      

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

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 16,411,500                

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 8,809,500                 

การพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 8,809,500                 

งบลงทนุ 8,809,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,809,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,809,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบอนุรกัษด์นิและน า้โครงการขยายผล

โครงการหลวง จงัหวดัน่าน ไร่ 1200 6,516,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้ชลประทานโครงการขยายผลโครงการ

หลวง จงัหวดัน่าน กม. 3 2,293,500                    

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 7,602,000                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 7,602,000                 

งบลงทนุ 7,602,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,602,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,602,000                    

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ ไร่ 1400 7,602,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 28,864,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,560,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,560,000                 

งบลงทนุ 3,560,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,560,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่สาคร อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ปัว้ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งศรีทอง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจอมจนัทร ์อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาลชมุ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน บ่อ 10 178,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดู่พงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสถาน อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาปงั อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอวน อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเจดยีช์ยั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นพี้ อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นฟ้า อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาลชมุ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขึง่ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปงสนุก อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไหลน่่าน อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงจงั อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้พาง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ตก อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่ากลาง อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกองควาย อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน บ่อ 15 267,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลถมืตอง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน บ่อ 3 53,400                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 25,304,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 25,304,000                

งบลงทนุ 25,304,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,304,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 25,304,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้ บา้นตน้กอก หมู่ 3 ต าบลน า้เกีย๋น อ าเภอภู

เพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 9,218,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้ บา้นนาเหลอืงม่วงขวา หมู่ 4 ต าบลน า้แก่น

 อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 5,074,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ ค.ส.ล. บา้นสา้นเหนือ หมู่ 10 ต าบลสา้น 

อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 7,873,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ ค.ส.ล. บา้นหวัทุ่ง หมู่ 9 ต าบลบ่อแกว้ 

อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 3,139,000                    

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 420,600                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 346,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 346,000                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 346,000                   

งบอดุหนุน 346,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 346,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 5 346,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 74,600                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 74,600                     

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 52,600                     

งบลงทนุ 52,600                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,600                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 52,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นอาคารหอ้งฝ่ายบริหารท ัว่ไป ขนาด 74.70 

ตารางเมตร ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัน่าน ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง งาน 1 52,600                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 22,000                     

งบลงทนุ 22,000                     

ครุภณัฑ์ 22,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัน่าน ต าบลฝายแกว้ 

อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 22,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 123,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 123,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 123,000                   

จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัน่าน  ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภู ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัน่าน  ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัน่าน  ต าบลฝาย

แกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัน่าน  ต าบล

ฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัน่าน  ต าบลฝายแกว้ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัน่าน  ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 3 17,400                        

กรมหมอ่นไหม 40,000                     

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 40,000                     

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นหมอ่นไหม 40,000                     

วจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นหมอ่นไหม 40,000                     

งบลงทนุ 40,000                     

ครุภณัฑ์ 40,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล ทศนิยม 2 ต าแหน่ง น า้หนกัสูงสุด 210 

กรมั ต าบลบ่อ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 40,000                        

กระทรวงคมนาคม 1,501,161,200            

กรมเจา้ทา่ 9,889,200                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 9,889,200                 

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 9,889,200                 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 9,889,200                 

งบลงทนุ 9,889,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,889,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,889,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้น่าน อ.เวยีงสา จ.น่าน เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 274700 9,889,200                    

กรมการขนส่งทางบก 12,937,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 11,567,000                

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 11,567,000                

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 480,000                   
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งบลงทนุ 480,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 480,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 480,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่งจงัหวดั

น่าน ต าบลถมืตอง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 480,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 11,087,000                

งบลงทนุ 11,087,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,087,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 467,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งสาขาอ าเภอปวั ต าบลวรนคร อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 467,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอปวั ต าบลวรนคร อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,450,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,170,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัน่าน สาขาอ าเภอปวั 

ต าบลวรนคร อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 6,210,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัน่าน สาขาอ าเภอเวยีงสา

 ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 2,960,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัน่าน ต าบลถมืตอง 

อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 1,078,945,500            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 578,131,000              

โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 235,387,000              

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 235,387,000              

งบลงทนุ 235,387,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 235,387,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 235,387,000                 

รายการระดบัที1่: สายน่าน - อ.เฉลมิพระเกยีรติ ตอน อ.ทุ่งชา้ง - บ.ปอน กม. 19.555 235,387,000                 

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวดั กม. 2.62 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 317,744,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 299,244,000              

งบลงทนุ 299,244,000              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 299,244,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 299,244,000                 

รายการระดบัที1่: สายน่าน - อ.ทุ่งชา้ง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวงัผา และ 

ตอน อ.เชยีงกลาง - อ.ทุ่งชา้ง จ.น่าน กม. 10.262 31,755,000                   

รายการระดบัที1่: สาย บ.ดอนไชย - บ.ผาเวยีง จ.น่าน กม. 8.6 107,489,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลอื - เฉลมิพระ

เกยีรติ จ.น่าน กม. 6.5 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางชา้ง - นา

บวั จ.น่าน กม. 1.2 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สาย บ.ดอนไชย - บ.ผาเวยีง ตอน ต.บา้นทรายทอง - บ.

ผาเวยีง จ.น่าน กม. 8.4 60,000,000                   

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 18,500,000                

งบลงทนุ 18,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,500,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: สาย อ.รอ้งกวาง - น่าน ตอน 3 จ.น่าน กม. 16.7 18,500,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 98,000,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุภ์าคเหนือ 98,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 98,000,000                

งบลงทนุ 98,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 98,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 98,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ปวั - ปางหก จ.น่าน แห่ง 1 49,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวยีง - ปากนาย แห่ง 1 49,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 386,146,500              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 4,281,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 4,281,000                 

งบลงทนุ 4,281,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,281,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,381,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงบ่อเกลอื  แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ.น่าน หลงั 1 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงผาชา้งนอ้ย  แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ. หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงผาชา้งนอ้ย แขวงทาง

หลวงน่านที่ 2 จ.น่าน หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 336,686,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 335,836,000              

งบลงทนุ 335,836,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 335,836,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 320,836,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงน่านที่ 1 กม. 626 39,420,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงน่านที่ 2 กม. 588 38,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ปางหก - จดุผ่านแดนถาวร

หว้ยโกน๋/น า้เงนิ(เขตแดนไทย/ลาว) จ.น่าน แห่ง 1 19,900,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลกัลาย ตอน แห่ง 1 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลกัลาย ตอน แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลอื - เฉลมิพระ

เกยีรติ ตอน 3 จ.น่าน แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ผาหลกั - สะเกนิ จ.น่าน แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอน ไผ่งาม - น า้มวบ จ.น่าน แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวงัผา - ดอนมูล จ.น่าน แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1257 ตอน ศรีบุญเรือง - หลกัลาย จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแ่ยกชา้งเผอืก - ปวั ตอน แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแ่ยกชา้งเผอืก - ปวั ตอน แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวยีง - ปากนาย จ.น่าน แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลกัลาย ตอน แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ปวั - ดอนมูล จ.น่าน แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 2 จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1371 ตอน ตีนตก - บา้นมอน จ.น่าน แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 1256 

ตอน อทุยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลอื จ.น่าน แห่ง 1 6,016,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแ่ยกชา้งเผอืก - ปวั จ.น่าน แห่ง 1 15,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 850,000                   

งบลงทนุ 850,000                   

ครุภณัฑ์ 850,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเคลือ่นที่ แขวงทางหลวงน่านที่ 1จ.น่าน เครื่อง 1 850,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 45,179,500                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 45,179,500                

งบลงทนุ 45,179,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,179,500                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 45,179,500                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หว้ยเเกต๊ - สะพาน

พญาวดั จ. น่าน แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หว้ยเเกต๊ - สะพาน

พญาวดั และสายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลกัลาย จ. น่าน แห่ง 2 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ดอนไชย - ผาเวยีง, 

สายทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวยีง - ปากนาย และสายทางหลวง

หมายเลข 1083 ตอน เด่นชาติ - นานอ้ย จ. น่าน แห่ง 3 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลกัลาย จ. แห่ง 1 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1083 ตอน เด่นชาติ - นานอ้ย 

ตอน 3 จ. น่าน แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก - น่าน และ

สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวดั จ. น่าน แห่ง 2 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1257 ตอน ศรีบุญเรือง - หลกั แห่ง 1 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแ่ยกชา้งเผอืก - ปวั -

 ปางหก จ. น่าน แห่ง 1 1,999,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแ่ยกชา้งเผอืก - ปวั 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแ่ยกชา้งเผอืก - ปวั 

ตอน 2 จ. น่าน แห่ง 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแ่ยกชา้งเผอืก - ปวั 

ตอน 4 จ. น่าน แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลอื - เฉลมิพระ

เกยีรติ ตอน 1 จ. น่าน แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลอื - เฉลมิพระ

เกยีรติ ตอน 3 จ. น่าน แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลอื - เฉลมิพระ

เกยีรติ ตอน 4 จ. น่าน แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ปวั - ดอนมูล, สาย

ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวงัผา - ดอนมูล และสายทางหลวง

หมายเลข 1371 ตอน ตีนตก - บา้นมอน จ. น่าน แห่ง 3 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1097 ตอน เชยีงกลาง - หางทุ่ง 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่า - สะพานพญา แห่ง 1 7,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 16,668,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,968,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,968,000                 

งบลงทนุ 7,968,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,968,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,968,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1168 ตอน น า้ใส - น า้ตวง, สาย

ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอน หาดไร่ - นาเซยี และสายทางหลวงหมายเลข

 1257 ตอน ศรีบุญเรือง - หลกัลาย จ. น่าน แห่ง 4 1,968,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สายทางในควบคุม

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ. น่าน แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ปวั - ดอนมูล, สาย

ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลกัลาย - บ่อเกลอื, สายทางหลวงหมายเลข

 1081 ตอน บ่อเกลอื - เฉลมิพระเกยีรติ และสายทางหลวงหมายเลข 1170 

ตอน ท่าวงัผา - ดอนมูล จ. น่าน แห่ง 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1097 ตอน เชยีงกลาง - หางทุ่ง, 

สายทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวงัผา - ผาหลกั และสายทางหลวง

หมายเลข 1092 ตอน ปวัดอย - สบิสองพฒันา จ. น่าน แห่ง 4 2,000,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงน่านที่ 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงน่านที่ 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 261,978,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 45,914,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 19,014,000                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 19,014,000                

งบลงทนุ 19,014,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,014,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,014,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้วา้ อ.บ่อเกลอื จ.น่าน ม. 120 19,014,000                   
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โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 15,000,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.101 - บ.หนองหา้ อ.นานอ้ย จ.น่าน กม. 1.9 15,000,000                   

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 3,000,000                 

ขยายความกวา้งสะพาน 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นน.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1339 - บา้นผามงุ อ.นาหมืน่, จ.น่าน แห่ง 1 3,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 8,900,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 8,900,000                 

งบลงทนุ 8,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,900,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย นน.3007 แยก

ทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นนาหนุน อ.ท่าวงัผา จ.น่าน แห่ง 1 8,900,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 32,100,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุภ์าคเหนือ 32,100,000                

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ์ 32,100,000                

งบลงทนุ 32,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,100,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 29,800,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 

1148 - บา้นสบขุน่ อ.ท่าวงัผา จ.น่าน กม. 7.7 29,800,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงแกไ้ขบริเวณเสีย่งอนัตราย ถนนสาย นน.

3023 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นกอก อ.เชยีงกลาง จ.น่าน แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.3003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 101 - บา้นหนองหา้ อ.เวยีงสา, นานอ้ย จ.น่าน แห่ง 3 800,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 177,314,800              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 13,400,800                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 440,000                   

งบลงทนุ 440,000                   

ครุภณัฑ์ 440,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 440,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้ง Total Station แขวงทางหลวงชนบทน่าน ชดุ 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ แขวงทางหลวงชนบทน่าน ชดุ 1 80,000                        

พฒันาสะพานขนาดกลาง 4,090,000                 

งบลงทนุ 4,090,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,090,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,090,000                    
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รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้ยา่ง อ.ปวั จ.น่าน ม. 40 4,090,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 8,870,800                 

งบลงทนุ 8,870,800                 

ครุภณัฑ์ 70,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทน่าน ชดุ 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารโรงซอ่มเครื่องจกัรกล แขวงทางหลวง แห่ง 1 8,800,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 140,104,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 140,104,000              

งบลงทนุ 140,104,000              

ครุภณัฑ์ 6,614,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทน่าน คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทน่าน คนั 1 3,300,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทน่าน คนั 1 1,650,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัยานพาหนะเคลือ่นที่ แขวงทางหลวง ชดุ 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 133,490,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 133,490,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นน.006 สะพานทุ่งชา้งพฒันา อ.ทุ่งชา้ง จ.น่าน แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 101

 - บา้นนาหนุน อ.ท่าวงัผา จ.น่าน แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 101

 - บา้นนาหนุน อ.ท่าวงัผา จ.น่าน แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นน.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 101

 - บา้นภูเพยีง อ.เวยีงสา จ.น่าน แห่ง 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นน.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 101

 - บา้นภูเพยีง อ.เวยีงสา จ.น่าน แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นน.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 101

 - บา้นม่วงเน้ิง อ.เวยีงสา จ.น่าน แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 101

 - บา้นกอก อ.เชยีงกลาง จ.น่าน แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นน.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 101

 - บา้นศาลา อ.ปวั จ.น่าน แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 

1243 - บา้นจอมจนัทร ์อ.แม่จริม, เวยีงสา จ.น่าน แห่ง 1 9,600,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

1339 - บา้นผามงุ อ.นาหมืน่, รอ้งกวาง จ.น่าน แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

1339 - บา้นผามงุ อ.นาหมืน่, รอ้งกวาง จ.น่าน แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 

1168 - บา้นหว้ยสอน อ.ภูเพยีง, เวยีงสา จ.น่าน แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 

1170 - บา้นน า้ฮาว อ.ท่าวงัผา จ.น่าน แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 

1168 - บา้นหว้ยสอน อ.ภูเพยีง, เวยีงสา จ.น่าน แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 - บา้น

สบขุน่ อ.ท่าวงัผา จ.น่าน กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทน่าน กม. 331 18,090,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 23,810,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 22,763,100                

งบลงทนุ 22,763,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,763,100                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,763,100                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1339 - บา้นผามงุ อ.นาหมืน่ จ.น่าน แห่ง 3 800,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1091 - บา้นผาตูบ อ.เมอืง จ.น่าน แห่ง 3 800,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1339 - บา้นผามงุ อ.นาหมืน่ จ.น่าน แห่ง 1 1,185,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.3003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 101 - บา้นหนองหา้ อ.เวยีงสา, นานอ้ย จ.น่าน แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4022 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1148 - บา้นสบขุน่ อ.ท่าวงัผา จ.น่าน แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.3003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 101 - บา้นหนองหา้ อ.เวยีงสา, นานอ้ย จ.น่าน แห่ง 1 1,885,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.3012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 101 - บา้นภูเพยีง อ.เวยีงสา จ.น่าน แห่ง 1 1,885,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1091 - บา้นน า้ปัว้ อ.เมอืง, เวยีงสา จ.น่าน แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1339 - บา้นผามงุ อ.นาหมืน่ จ.น่าน แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1168 - บา้นหว้ยสอน อ.ภูเพยีง, เวยีงสา จ.น่าน แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.3007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 101 - บา้นนาหนุน อ.ท่าวงัผา จ.น่าน แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นน.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1339 - บา้นผามงุ อ.นาหมืน่ จ.น่าน แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทน่าน แห่ง 1 2,708,100                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    
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รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทน่าน แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 6,650,000                 

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,850,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,850,000                 

งบลงทนุ 2,850,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,850,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,850,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นน.

3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นหนองหา้ อ.เวยีงสา, นานอ้ย จ.น่าน แห่ง 2 1,140,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นน.

4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1339 - บา้นผามงุ อ.นาหมืน่ จ.น่าน แห่ง 2 1,140,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นน.

4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 - บา้นหว้ยสอน อ.ภูเพยีง, เวยีงสา จ. แห่ง 1 570,000                      

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 3,800,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 3,800,000                 

งบลงทนุ 3,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,800,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นน.

3021 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บา้นฝายแก อ.เมอืง จ.น่าน แห่ง 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นน.

4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - บา้นผาตูบ อ.เมอืง จ.น่าน แห่ง 2 1,900,000                    

กรมทา่อากาศยาน 137,410,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 137,410,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 115,780,000              

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 115,780,000              

งบลงทนุ 115,780,000              

ครุภณัฑ์ 115,780,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 115,780,000                 

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้ระบบจดัการรกัษาความปลอดภยัพื้นที่

การบนิ และเครือขา่ยดาวเทยีม ท่าอากาศยานน่านนคร ต าบลผาสงิห ์อ าเภอ

เมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 46,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิแบบ 

EDS พรอ้มสายพานล าเลยีงสมัภาระ หอ้งควบคุมและอปุกรณ์ ท่าอากาศ

ยานน่านนคร ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 69,780,000                   

โครงการจดัหารถดบัเพลงิอากาศยานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัของทา่

อากาศยาน 21,630,000                

จดัหารถดบัเพลงิอากาศยานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัของทา่อากาศยาน 21,630,000                

งบลงทนุ 21,630,000                

ครุภณัฑ์ 21,630,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 21,630,000                   

รายการระดบัที1่: รถดบัเพลงิอากาศยาน ท่าอากาศยานน่านนคร   ต าบลผา

สงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน คนั 1 21,630,000                   

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 407,391,500               

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 6,686,600                 
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,686,600                 

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 5,779,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 2,830,000                 

งบลงทนุ 2,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,830,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ วทิยาลยัการอาชพีเวยีงสา หมู่ที่

 5 ต าบลนาเหลอืง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนทุ่งชา้ง หมู่ที่ 2 ต าบล

ทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 2,949,000                 

งบลงทนุ 2,949,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,949,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,949,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนไตรเขตประชาสามคัคี 

รชัมงัคลาภเิษก หมู่ที่ 5 ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นคา้งออ้ย หมู่ที่ 6 

ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมืน่ จง้หวดัน่าน แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนชมุชนบา้นบ่อแกว้ หมู่ที่ 

5 ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 667,600                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 667,600                   

งบลงทนุ 667,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 667,600                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 667,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นดอนเจริญ  หมู่ที่ 6 

ต าบลกองควาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นดู่เหนือ  หมู่ที่ 1 ต าบลดู่

ใต ้อ าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 333,800                      

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 240,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 240,000                   

งบลงทนุ 240,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 240,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนาหนิ หมู่ที่ 3 ต าบลนาซาว อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 282,176,100              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,489,100                 

โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่การบริหารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 2,489,100                 
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การวจิยัและพฒันาเพือ่การบริหารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 2,489,100                 

งบด าเนินงาน 2,404,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,404,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 745,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 309,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 906,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 236,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 19,000                        

งบลงทนุ 85,000                     

ครุภณัฑ์ 85,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 85,000                        

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

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 37,537,500                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 37,537,500                

ทอ่งเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคเหนือ) 37,537,500                

งบลงทนุ 37,537,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,537,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 37,537,500                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อทุยาน

แห่งชาติขนุสถาน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 7,482,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อทุยาน

แห่งชาติแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 4,205,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อทุยาน

แห่งชาติถ  า้สะเกนิ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 11,427,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อทุยาน

แห่งชาติศรีน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 14,423,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 68,773,300                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 62,850,300                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 20,466,500                

งบลงทนุ 20,466,500                

ครุภณัฑ์ 4,778,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร คนั 2 3,700,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 143,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัน่าน เครื่อง 13 143,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัน่าน เครื่อง 8 360,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 575,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต ์จงัหวดัน่าน เครื่อง 10 575,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,688,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,688,500                   
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รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัน่าน กโิลเมตร 625 3,212,500                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัน่าน ไร่ 2600 10,140,000                   

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัน่าน ไร่ 300 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัน่าน ไร่ 200 1,036,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัน่าน กลา้ 50000 250,000                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 22,636,500                

งบลงทนุ 22,636,500                

ครุภณัฑ์ 9,314,500                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 9,314,500                    

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

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

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,322,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,322,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการอทุยานแห่งชาติ พรอ้มอาคาร

ประกอบ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 13,322,000                   

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 19,747,300                

งบลงทนุ 19,747,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,747,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 19,747,300                   

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัน่าน กโิลเมตร 1445 7,427,300                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัน่าน แห่ง 154 12,320,000                   

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 5,923,000                 

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 5,923,000                 

งบลงทนุ 5,923,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,923,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,923,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัน่าน ระวาง 147 882,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัน่าน กโิลเมตร 431 4,741,000                    

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดัน่าน กโิลเมตร 100 300,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,340,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 2,340,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 2,340,000                 

งบลงทนุ 2,340,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,340,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,340,000                    

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

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 34,335,400                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 34,335,400                

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคเหนือ) 32,335,400                

งบด าเนินงาน 3,553,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,553,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 28 3,553,200                    

งบลงทนุ 26,382,200                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,382,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 26,382,200                   

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัน่าน กโิลเมตร 1080 5,551,200                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัน่าน ไร่ 3920 13,720,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัน่าน กลา้ 500000 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัน่าน กลา้ 1590000 4,611,000                    

งบอดุหนุน 1,200,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัน่าน หมู่บา้น 24 1,200,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,200,000                 

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัน่าน หมู่บา้น 12 1,200,000                    

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาคเหนือ) 2,000,000                 

งบอดุหนุน 2,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัน่าน 0 2,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 136,700,800              

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 136,700,800              

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 37,647,900                

งบลงทนุ 37,647,900                

ครุภณัฑ์ 1,850,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,850,000                    

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,797,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,665,000                    

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

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,332,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงที่ท  าการอทุยานแห่งชาติแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 335,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงานแบบ 4 ครอบครวั อทุยาน

แห่งชาติแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 168,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงานแบบ 4 ครอบครวั แบบแยก

หลงั อทุยานแห่งชาติแม่จริม  จงัหวดัน่าน แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงานแบบ 4 ครอบครวั (หน่วยฯ 

หว้ยเต่า) อทุยานแห่งชาติแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 168,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 1-2 อทุยานแห่งชาติ

แม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 412,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 อทุยานแห่งชาติ

แม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 566,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 อทุยานแห่งชาติ

แม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 458,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 (หน่วยฯ หว้ย

เต่า) อทุยานแห่งชาติแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 455,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน ขนาด 4 ครอบครวั 

(หน่วยจดัการตน้น า้น า้งาว) จงัหวดัน่าน แห่ง 1 341,700                      
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่ท  าการ โครงการพฒันาเพือ่

ความม ัน่คงพื้นที่ลุม่น า้น่าน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริพื้นที่ที่ 3 จงัหวดัน่าน แห่ง 1 253,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน โครงการพฒันาเพือ่

ความม ัน่คงพื้นที่ลุม่น า้น่าน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริพื้นที่ที่ 3 จงัหวดัน่าน แห่ง 1 330,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่ท  าการส านกังาน โครงการ

พฒันาเพือ่ความม ัน่คงพื้นที่ลุม่น า้น่าน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริพื้นที่ที่ 4 แห่ง 1 83,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่ท  าการส านกังาน โครงการ

พฒันาเพือ่ความม ัน่คงพื้นที่ลุม่น า้น่าน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริพื้นที่ที่ 4 แห่ง 1 104,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกั 4 ครอบครวั โครงการพฒันา

เพือ่ความม ัน่คงพื้นที่ลุม่น า้น่าน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริพื้นที่ที่ 7 แห่ง 1 221,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่ท  าการส านกังาน โครงการ

พฒันาเพือ่ความม ัน่คงพื้นที่ลุม่น า้น่าน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริพื้นที่ที่ 7 แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมโรงจอดรถยนต ์โครงการพฒันาเพือ่

ความม ัน่คงพื้นที่ลุม่น า้น่าน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริพื้นที่ที่ 7 จงัหวดัน่าน แห่ง 1 40,700                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 28,800,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

จงัหวดัน่าน แห่ง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัน่าน กโิลเมตร 4230 21,742,200                   

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัน่าน กโิลเมตร 200 1,028,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดัน่าน แห่ง 4 6,000,000                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 99,052,900                

งบลงทนุ 99,052,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 99,052,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 99,052,900                   

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 1130000 3,277,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัน่าน ไร่ 3100 2,945,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัน่าน ไร่ 59747 60,943,500                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัน่าน ไร่ 29164 14,290,300                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัน่าน ไร่ 550 385,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัน่าน ไร่ 6030 2,834,100                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดัน่าน ไร่ 3320 2,324,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดัน่าน ไร่ 5250 5,355,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัน่าน ไร่ 5120 4,864,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดัน่าน ไร่ 3745 1,835,000                    

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3,270,400                 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 3,270,400                 

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการน า้เสยีในระดบัจงัหวดั 3,270,400                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการน า้เสยี 3,270,400                 

งบอดุหนุน 3,270,400                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,270,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเพิม่ประสทิธภิาพระบบรวบรวมน า้เสยี เทศบาลเมอืง

น่าน  จงัหวดัน่าน แห่ง 1 3,270,400                    

กรมป่าไม ้ 115,258,400              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 20,859,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 1,278,000                 
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ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 1,278,000                 

งบลงทนุ 1,028,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,028,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,028,000                    

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

งบอดุหนุน 250,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดัน่าน หมู่บา้น 5 250,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 19,581,000                

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 1,028,000                 

งบลงทนุ 1,028,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,028,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,028,000                    

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

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 18,553,000                

งบลงทนุ 16,493,000                

ครุภณัฑ์ 829,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,664,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,664,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัน่าน กลา้ 660000 1,914,000                    

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัน่าน ไร่ 2500 13,750,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,920,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัน่าน หมู่บา้น 60 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัน่าน หมู่บา้น 60 720,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 74,764,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 74,764,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 67,470,800                

งบด าเนินงาน 3,438,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,438,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 2,737,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 295,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 206,400                      

งบลงทนุ 62,381,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 62,381,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 62,381,900                   

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัน่าน กลา้ 2106000 3,474,900                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัน่าน กโิลเมตร 50 257,000                      
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รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัน่าน ไร่ 5000 27,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัน่าน ไร่ 7000 27,300,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดัน่าน แห่ง 770 3,850,000                    

งบอดุหนุน 1,650,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัน่าน หมู่บา้น 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดัน่าน หมู่บา้น 30 1,500,000                    

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 7,293,200                 

งบด าเนินงาน 3,063,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,063,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 336,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 636,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 514,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 245,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 595,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 560,000                      

งบลงทนุ 1,980,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,980,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัน่าน กลา้ 1200000 1,980,000                    

งบอดุหนุน 2,250,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 30 2,100,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 3 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 19,635,400                

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 19,635,400                

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 1,284,100                 

งบลงทนุ 1,284,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,284,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,284,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศูนยเ์รียนรูแ้ละบริการขอ้มูล แห่ง 1 1,284,100                    

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 6,363,900                 

งบลงทนุ 6,363,900                 

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 5,288,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,284,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานโครงการพระราชด าริ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,284,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,004,900                    
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รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัน่าน กลา้ 160000 464,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัน่าน กลา้ 130000 214,500                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัน่าน กลา้ 55000 418,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย จงัหวดัน่าน ไร่ 140 725,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย  จงัหวดัน่าน ไร่ 2195 2,085,200                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัน่าน ไร่ 200 98,000                        

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 11,987,400                

งบลงทนุ 11,987,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,987,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,183,400                    

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช ากลา้ไม ้ขนาด 30 x 30 เมตร จงัหวดัน่าน แห่ง 1 405,600                      

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

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,804,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัน่าน กลา้ 574000 1,664,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัน่าน กโิลเมตร 144 740,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย  จงัหวดัน่าน ไร่ 40 38,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัน่าน ไร่ 6965 3,412,800                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัน่าน ไร่ 4300 4,386,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัน่าน กลา้ 74000 562,400                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 22,305,300                

กรมอตุนิุยมวทิยา 22,305,300                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 21,491,300                

โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) 21,491,300                

จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั(ิAWOS) ทีท่า่อากาศยานน่านนคร

และทา่อากาศยานรอ้ยเอด็ 21,491,300                

งบลงทนุ 21,491,300                

ครุภณัฑ์ 21,491,300                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 21,491,300                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั(ิAWOS)  ที่ท่าอากาศยาน

น่านนคร ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน ระบบ 1 21,491,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 814,000                   

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 814,000                   

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 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 ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาน่าน (กลุม่งาน

อตุุนิยมวทิยาอทุกท่าวงัผา)   ต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน คนั 1 814,000                      

กระทรวงพลงังาน 152,700                   

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 152,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 152,700                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 152,700                   
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ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 152,700                   

งบลงทนุ 152,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 152,700                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 152,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โครงการพฒันา

คุณภาพชวีติและชมุชนเผ่ามลาบรี (เผ่าตองเหลอืง) บา้นหว้ยลู ่ต าบลสะ

เนียน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 152,700                      

กระทรวงพาณิชย์ 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                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,288,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบอีน่ 

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัน่าน  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,288,000                    

กระทรวงมหาดไทย 552,668,300               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 5,760,000                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 288,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 288,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 288,000                   

งบรายจ่ายอื่น 288,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 288,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,632,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,632,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 1,132,000                 

งบลงทนุ 1,132,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,132,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,132,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัน่าน 

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,132,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 41,485,400                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 8,322,200                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 8,322,200                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 8,322,200                 

งบลงทนุ 8,322,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,322,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,322,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดกลาง กองรอ้ย อส.อ.เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 8,322,200                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 33,163,200                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 33,163,200                

การบริหารงานอ าเภอ 33,163,200                

งบลงทนุ 33,163,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,163,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,353,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชมุอ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน แห่ง 1 7,353,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,882,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบริเวณที่วา่การอ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 480,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 478,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 385,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันส์วนสาธารณะที่วา่การอ าเภอทุ่งชา้ง แห่ง 1 467,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน แห่ง 1 480,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน แห่ง 1 284,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 163,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเดนิรอบหอประชมุอ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 57,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 471,000                      



32 / 115

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานหนา้ที่วา่การอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางขึ้นที่วา่การอ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน แห่ง 1 2,158,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,926,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ขา้งหอประชมุอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดั แห่ง 1 388,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 416,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 472,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพื้น คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 192,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 482,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพนงักนัดนิหลงับา้นพกันายอ าเภอนานอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 1,530,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 845,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัปลดัอ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 332,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน แห่ง 1 489,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน แห่ง 1 493,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ภายในอ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน แห่ง 1 4,523,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาพกัประชาชนที่วา่การอ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดั แห่ง 1 831,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 372,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งขยายถนนหนา้ที่วา่การอ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 640,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาธงหนา้ที่วา่การอ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 168,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นพกันายอ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั แห่ง 1 292,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 984,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้อมยามหนา้ที่วา่การอ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 709,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 291,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน แห่ง 1 935,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 1,860,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,860,800                 

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 1,860,800                 

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 1,860,800                 

งบลงทนุ 1,860,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,860,800                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,860,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน หลงั 1 128,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอปวั  ต าบลวรนคร 

อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน หลงั 1 64,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัพฒันาการจงัหวดัน่าน ส านกังานพฒันา

ชมุชนจงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน หลงั 1 52,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัพฒันาการอ าเภอเมอืงน่าน ส านกังาน

พฒันาชมุชนอ าเภอเมอืงน่าน ต าบลถมืตอง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน หลงั 1 552,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการระดบั 4-5 ส านกังานพฒันา

ชมุชนจงัหวดัน่าน ต าบลถมืตอง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน หลงั 1 608,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเชยีงกลาง  ต าบล

เชยีงกลาง อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน หลงั 1 455,000                      

กรมทีด่นิ 1,321,100                 
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,321,100                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,321,100                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 348,600                   

งบลงทนุ 348,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 348,600                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 127,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งทางลาดคนพกิาร   ต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงั

ผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 127,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 221,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร  

 ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 75,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมทางลาดคนพกิาร   ต าบลกลางเวยีง 

อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 146,200                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 972,500                   

งบลงทนุ 972,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 972,500                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 972,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลวรนคร อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 972,500                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 9,039,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 455,000                   

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 455,000                   

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 455,000                   

งบลงทนุ 455,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 455,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 455,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 455,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 8,584,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,584,000                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,584,000                 

งบลงทนุ 6,584,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,584,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 6,584,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าน า้แม่ลานพรอ้มเรียงกลอ่งแกรเบี้ยนกนัตลิง่ 

หมู่ที่ 2 ต าบลน า้พาง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน (ปริมาณดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่

 4,900 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าน า้แม่จริมพรอ้มเรียงกลอ่งแกรเบี้ยนกนัตลิง่ 

หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน (ปริมาณดนิขดุ ไม่นอ้ย

กวา่ 9,000 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,426,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูแหลง่น า้เพือ่แกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ บา้น

จะเขภู้หอม หมู่ที่ 3 ต าบลแม่สาคร อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน (ปริมาณดนิ

ขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 18,025ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยทรายแดง หมู่ที่ 1 ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนา

นอ้ย จงัหวดัน่าน (ปริมาณดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 37,830 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 2,000,000                    

โครงการฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 2,000,000                 
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ฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระหว้ยม่วง หมู่ที่ 2 ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา

 จงัหวดัน่าน  (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 31,282 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 2,000,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 221,933,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 28,000,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 28,000,000                

พฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 28,000,000                

งบลงทนุ 28,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเมอืงภูเพยีง บา้นม่วงตึด๊ หมู่ที่

 4 ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 28,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 33,252,000                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 33,252,000                

วางและจดัท าผงัเมอืง 18,338,400                

งบรายจ่ายอื่น 18,338,400                

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนเมอืงเก่า

น่าน  อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ผงั 1 9,269,200                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนปวั อ าเภอ

ปวั จงัหวดัน่าน ผงั 1 9,069,200                    

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 14,913,600                

งบรายจ่ายอื่น 14,913,600                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัน่าน รายการ 1 14,913,600                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 154,681,300              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 82,231,300                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 82,231,300                

งบลงทนุ 82,231,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 82,231,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 82,231,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้วา้ ชมุชนบา้นศรีมงคลเหนือ 

หมู่ที่ 7 ต าบลขึง่ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ความยาว 810 เมตร แห่ง 1 18,014,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน บา้นตึด๊ หมู่ที่ 10 ต าบล

พระพทุธบาท อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ความยาว 350 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน บา้นน า้ลดั ต าบลนาปงั 

อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ความยาว 689 เมตร แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน บริเวณบา้นสวนตาล,บา้น

ดอนแกว้ เทศบาลเมอืงน่าน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ความยาว 775 แห่ง 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน บา้นบุปผาราม หมู่ที่ 9 

ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ความยาว 510 เมตร แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน บา้นสบยาว หมู่ที่ 4 ต าบล

ท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 4,200,000                    
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01550000 จงัหวดัน่าน

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 72,450,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 72,450,000                

งบลงทนุ 72,450,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 72,450,000                   

ค่าควบคุมงาน 2,450,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืง

น่าน ระยะที่ 3 จงัหวดัน่าน แห่ง 1 2,450,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงน่าน ระยะที่ 

3 จงัหวดัน่าน แห่ง 1 70,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,000,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 6,000,000                 

บริการดา้นช่าง 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัน่าน ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง แห่ง 1 6,000,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 271,268,700              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,324,500                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,324,500                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,324,500                 

งบลงทนุ 1,324,500                 

ครุภณัฑ์ 1,324,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 331,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 15 331,500                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน  อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตู ้ 15 64,500                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน  อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตู ้ 15 82,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน

 ต าบลไชยสถาน  อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตวั 30 51,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน  อ าเภอเมอืงน่าน ชดุ 15 43,500                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน  อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 30 90,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 993,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 15 993,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน  อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 15 330,000                      
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รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน 

ต าบลไชยสถาน  อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบล

ไชยสถาน  อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 15 135,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน  ชดุ 30 114,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน  อ าเภอเมอืงน่าน เครื่อง 30 174,000                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 267,422,200              

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 67,672,500                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 13,947,000                

งบอดุหนุน 13,947,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,947,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 13,947,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายหว้ยกัว๊ะ หมู่ที่ 2 บา้นพรา้ว ต าบลพระธาตุ

 สนัฝายยาว 14 เมตร สูง 2 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระธาตุ 

อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองตน้สา หมู่ที่ 11 บา้นยูก้ลาง ต าบลจอม

พระ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 33,750 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,675,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุขยายหนองน า้สาธารณะประโยชน ์(หนองหลวง) 

บา้นปูคา หมู่ 5 ต าบลริม อ าเภอท่าวงัผา ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

12,375 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลริม อ าเภอท่าวงัผา แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายชะลอน า้หว้ยรอ้งเยน็ หมู่ที่ 14 บา้นดอน

แท่น ต าบลกลางเวยีง กวา้ง 6 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร เทศบาล

ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองน า้ครก หมู่ที่ 3 บา้นขึง่ ต าบลขึง่ 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 50,512 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลขึง่ แห่ง 1 1,970,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม บา้นจอมจนัทร ์หมู่ที่ 1 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมจนัทร ์อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 392,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัตลิง่พงัล  าหว้ยน า้ตอง หมู่ที่ 1 

บา้นทุ่งทอง ต าบลทุ่งศรีทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งศรีทอง อ าเภอ แห่ง 1 489,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระหว้ยเตาปูน หมู่ที่ 4 บา้นวงัตูบ ต าบลแม่สา

 ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 19,324 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแม่สา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 826,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอ่างเกบ็น า้ขนาดเลก็หว้ยดนิดาก หมู่ที่ 5 บา้น

หว้ยหลอด ต าบลยาบหวันา สนัอ่างกวา้ง 4 เมตร ยาว 26 เมตร สูง 7 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาบหวันา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 677,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งคนัดนิกกัเกบ็น า้ (หว้ยนาหวา้) หมู่ที่ 1 บา้นนา

ผา ต าบลอ่ายนาไลย กวา้ง 3 เมตร ยาว 50 เมตร สูง 4 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 950,000                      
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายคนัดนิ หว้ยโป่งกอก หมู่ที่ 4 บา้นดอนดู่

พงษ ์ต าบลดู่พงษ ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 5 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดู่พงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน แห่ง 1 3,059,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายคนัดนิ หว้ยปู่งา่ว หมู่ที่ 2 บา้นดู่พงษ ์กวา้ง

 6 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 5 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดู่พงษ ์

อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน แห่ง 1 2,462,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 53,725,500                

งบอดุหนุน 53,725,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,725,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 53,725,500                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บา้นตึด๊ใหม่ ต าบลเชยีงคาน เทศบาลต าบลพระพทุธ

บาทเชยีงคาน อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,105,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นสล ีต าบลพระพทุธบาท เทศบาลต าบลพระพทุธ

บาทเชยีงคาน อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 3,474,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นท่าวงัผา 2 ต าบลท่าวงัผา ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ เทศบาลต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บา้นดอนแก่ง ต าบลตาลชมุ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตาลชมุ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,628,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12 บา้นสบหนอง ต าบลตาลชมุ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลตาลชมุ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,697,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นปางสา ต าบลผาทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นแฮะ ต าบลแสนทอง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนทอง 

อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 2,595,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบภูเขาขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นพี้เหนือ - บา้นพี้ใต ้ต าบลบา้นพี้ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นพี้ อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 2,359,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 7 บา้นวงัม่วง ต าบลเจดยีช์ยั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจดยีช์ยั 

อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 3,414,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นบุปผาราม (ชมุชนกอ๊ดสามขา) ต าบลฝายแกว้ ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภู แห่ง 1 2,435,100                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บา้นธงหลวง ต าบลกองควาย เทศบาลต าบลกองควาย

 อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,975,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บา้นดอนเจริญ ต าบลกองควาย เทศบาลต าบลกอง

ควาย อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 684,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นหว้ยสม้ป่อย ต าบลผาสงิห ์ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นทุ่งเศรษฐ ีต าบลผาสงิห ์ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 5 บา้นสองแคว ต าบลสะเนียน ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บา้นหนองแดง ต าบลหนองแดง เทศบาลต าบล

หนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บา้นนากอก ต าบลตาลชมุ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ตาลชมุ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,346,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บา้นหลบัมนืไตย ต าบลตาลชมุ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตาลชมุ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,956,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บา้นสนันาเคียน ต าบลสา้นนาหนองใหม่ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลน า้มวบ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,288,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บา้นท่ามงคล ต าบลแม่สาคร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแม่สาคร อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 796,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 2 บา้นดู่พงษ ์ต าบลดู่พงษ ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดู่พงษ ์

อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน แห่ง 1 5,058,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บา้นป่าแลวหลวง ต าบลป่าแลวหลวง  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,077,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บา้นน่านม ัน่คง ต าบลป่าแลวหลวง  องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,077,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,425,300                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,425,300                 

งบอดุหนุน 2,425,300                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,425,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,425,300                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้รี

พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติฯ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สบกอน 

เทศบาลต าบลเชยีงกลาง อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

พระพทุธบาท เทศบาลต าบลพระพทุธบาทเชยีงคาน อ าเภอเชยีงกลาง ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเปือ (บา้นสนัทนา) องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปือ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพระธาตุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลจอมพระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมพระ อ าเภอท่า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตาล

ชมุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาลชมุ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าวงัผา เทศบาลต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลป่า

คา   องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าคา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสบ

เป็ด องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาตอ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลยม องคก์ารบริหารส่วนต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลริม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลริม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอยติ้ว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีภูม ิอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

แสนทอง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มณี

พฤกษ ์เทศบาลต าบลงอบ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้สอด 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลและ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทุ่งชา้ง 2 (บา้นเฟือยลงุ) เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปางแก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นานอ้ย 

เทศบาลต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนานอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลน า้ตก องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ตก อ าเภอนานอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบวัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัใหญ่ อ าเภอนา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลศรีษะเกษ  เทศบาลต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สถาน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสถาน  อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแสน

สุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัทะ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลนา

ทะนุง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลบ่อ

แกว้ เทศบาลต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลปิง

หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

เมอืงล ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงล ีอ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบ่อเกลอืใต ้เทศบาลต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นฟ้า องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นฟ้า อ าเภอบา้น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลป่า

คาหลวง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

สวด องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวด อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแงง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแงง  อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเจดยีช์ยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจดยีช์ยั อ าเภอปวั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไชยวฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยวฒันา อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปวั เทศบาลต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาหลวง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวรนคร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวรนคร อ าเภอปวั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ศิลาเพชร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศิลาเพชร อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลศิลาแลง เทศบาลต าบลศิลาแลง  อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสถาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสถาน อ าเภอปวั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลอวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลอวน อ าเภอปวั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเตย๋

กิ่วเห็น องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูคา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่านา้ว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านา้ว อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ม่วงใหม่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาปงั อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้เกีย๋น

ใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้เกิย๋น อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลน า้

แก่น  องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้แก่น อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง

นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

บา้นเมอืงจงัเหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงจงั อ าเภอภูเพยีง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงน่าน เทศบาลเมอืงน่าน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ม.พนั 

15 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

ต าบลถมืตอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลถมืตอง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลนา

ซาว  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาซาว อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปางเป๋ย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองแดง เทศบาลต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้ตวง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้พาง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นฝาย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

แควง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหมอเมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหมอเมอืง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลกลางเวยีง เทศบาลต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลน า้

มวบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้มวบ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลขึง่  เทศบาลต าบลขึง่ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

จอมจนัทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมจนัทร ์อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาลชมุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาลชมุ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งเจริญ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งศรีทอง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลนา

เหลอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเหลอืง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยไฟ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแม่

สา องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแม่

สาคร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาคร อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ยาบหวันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาบหวันา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสา้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลสา้น อ าเภอเวยีงสา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาผา 

(ศูนยต์ าบลอ่ายนาไลย) องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวยีง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเวยีงสา เทศบาลต าบลเวยีงสา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลชน

แดน องคก์ารบริหารส่วนต าบลชนแดน อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ถ า้เวยีง

แก องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลดู่

พงษ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลดู่พงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่า

แลว องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนไพร

วลัย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 9,600,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 9,600,000                 

งบอดุหนุน 9,600,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 9,600,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 9,600,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน คนั 1 2,400,000                    
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รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 187,724,400              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 2,309,800                 

งบอดุหนุน 2,309,800                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที3่: รถมอเตอรไ์ซต ์ขนาด 120 ซซี ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลฝายแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภู คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 16,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง ตวั 1 16,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตวั 1 16,000                        

รายการระดบัที3่: หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชพีผูใ้หญ่แบบมสีญัญานไฟ

บนตวัหุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบุปผาราม องคก์าร

บริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ตวั 1 16,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,388,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 1,388,500                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 1,388,500                    

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่น า้หนกัและวดัส่วนสูงเด็กแรกเกดิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 6,500                         

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัความดนั Dinamap เคลือ่นที่พรอ้ม

โตะ๊สแตเลส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัความดนัดจิติอลแบบพกพา โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ 

อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 5 25,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอลและวดัส่วนสูง โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ 

อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องน่ึงท าลายเชื้อดว้ยไอน า้ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลฝายแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภู เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที3่: ดา้มกรอเร็ว (Airotor) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลฝายแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง ชิ้น 5 45,000                        
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รายการระดบัที3่: ดา้มกรอชา้ (Contar) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลฝายแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง ชิ้น 5 35,000                        

รายการระดบัที3่: ขอ้ต่อ Contar โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ฝายแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชิ้น 1 10,000                        

รายการระดบัที3่: หลอดดูดน า้ลาย (suction mobile) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ 

อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องฉายภาพเสน้เลอืดบนผวิหนงัความคมชดัสูง

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบุปผาราม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที3่: เตียงกายภาพ/ฝงัเขม็/แพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบุปผาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้

 อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เตียง 3 54,000                        

รายการระดบัที3่: โตะ๊บริหารขาและเขา่ (N-K Table) รุ่น THV-5006

 พรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบุ

ปผาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ตวั 1 43,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องขูดหนิปูนดว้ยไฟฟ้าชนิดเคลือ่นที่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบุปผาราม องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องอบแหง้ระบบปัม๊ความรอ้น (HEAT PUMP 

DRYER) ขนาด 50 กโิลกรมั Model :GE-HD-50 โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบุปผาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ เครื่อง 1 160,500                      

รายการระดบัที3่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจ (EKG) วดัความ

อิม่ตวัของออกเจนในเลอืดพรอ้มวดัความดนัโลหติอตัโนมตัิ ขนาดจอ 

12 น้ิว แบบครบชดุพรอ้มอปุกรณ์ติดฝาผนงั โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดงป่าสกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภู เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที3่: โคมไฟตรวจภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นดงป่าสกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องออกซเิจนแบบพกพา ขนาด 3 ลติร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดงป่าสกั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 16,500                        

รายการระดบัที3่: เครื่องผลติออกซเิจน ขนาด 5 ลติร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดงป่าสกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ 

อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที3่: เตียงรถเขน็ผูป่้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นดงป่าสกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง เตียง 1 35,000                        

รายการระดบัที3่: แผ่นกระดานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย พรอ้มอปุกรณ์ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดงป่าสกั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แผ่น 1 5,000                         

รายการระดบัที3่: เกา้อี้นวดไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นดงป่าสกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง เครื่อง 1 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 401,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 3 401,800                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 3 401,800                      

รายการระดบัที3่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือ

ชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 BTU โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ เครื่อง 3 91,800                        
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รายการระดบัที3่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็ว

ของแรงลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 500 ซเีอฟเอม็ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลฝายแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภู เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องซกัผา้ 15 กโิลกรมั โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลฝายแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภู เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที3่: โตะ๊หมู่บูชา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

บุปผาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดั ชดุ 1 3,000                         

รายการระดบัที3่: เครื่องฟอกอากาศขนาดความเร็วลม ระดบัสูง ไม่ต า่

กวา่ 500 ซเีอฟเอม็ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบุปผาราม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องกรองน า้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นบุปผาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องซกัผา้แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบุปผาราม องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที3่: ตูเ้หลก็เกบ็เครื่องมอืแพทย ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดงป่าสกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภู หลงั 2 20,000                        

รายการระดบัที3่: ฉากกัน้หอ้งแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดงป่าสกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภู ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 BTU โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดงป่าสกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภู เครื่อง 1 33,000                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 453,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง ชดุ 1 453,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงสถานีอนามยัที่ถา่ย

โอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชดุ 1 453,000                      

รายการระดบัที3่: ติดต ัง้กลอ่งป้ายไฟชือ่สถานบริการและป้าย

ประชาสมัพนัธง์านบริการขนาด 1.5*0.80 เมตรพรอ้มเสาเหลก็กลอ่ง

ขนาด 4*4 น้ิว  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบุปผาราม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 26,000                        

รายการระดบัที3่: ต่อเติมทางเดนิเชือ่มอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นบุปผาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ แห่ง 1 72,000                        

รายการระดบัที3่: สรา้งรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดงป่าสกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ 

อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 322,000                      

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน (หอ้งประชมุ/หอ้งฉุกเฉิน) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดงป่าสกั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 33,000                        

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 142,953,000              

งบอดุหนุน 142,953,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 142,953,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 142,953,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นน.ถ.80-001 บา้นท่าค า้ หมู่ 1 - บา้นเชยีงแล หมู่ 6 ต าบลริม กวา้ง 4 

เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลริม สาย 1 4,814,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนสายสบปืน-

หว้ยดง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นน.ถ.97-001 หมู่ที่ 2-3 ต าบลหว้ยโกน๋ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน สาย 1 1,730,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นทุ่งอา้ว หมู่ที1่ 

ต าบลและ จ านวน 3 สาย มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,092 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลและ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน สาย 1 4,305,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay สาย

บา้นป่ากลาง ต าบลป่ากลาง เชือ่มต าบลศิลาเพชร ผวิจราจรกวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่

 10,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปวั สาย 1 3,451,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

บา้นดอนตนั - บา้นดอนมูล ต าบลศรีภูม ิอ าเภอท่าวงัผา กวา้งเฉลีย่ 5 

เมตร ยาวเฉลีย่ 816.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลศรีภูม ิอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน สาย 1 2,415,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีต ดว้ยพาราแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต สายทางบา้นป่าคา - บา้นนายาง - บา้นนาหวาย และสายทาง

บา้นบ่อแกว้ - บา้งปง ต าบลบ่อแกว้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,520 เมตร หนา

 0.04 เมตร เทศบาลต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน สาย 1 5,222,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีต ดว้ยพาราแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต ช่วงที่ 1 สายทางบา้นหลกัหมืน่ ต าบลนาทะนุง เชือ่มต่อบา้น

นาหวาย ต าบลบ่อแกว้ ช่วงที่ 2 บา้นหนองบวั ต าบลนาทะนุง เชือ่มต่อ

บา้นนาหวาย ต าบลบ่อแกว้ ช่วงที่ 3 บา้นหว้ยฮอ้ - บา้นทุ่งศรี ต าบลนา

ทะนุง จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,240 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน สาย 1 3,052,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต ระหวา่งบา้นคือ หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นฟ้า เชือ่มกบับา้นดอย หมู่ที่ 3 

ต าบลสวด กวา้ง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นฟ้า อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน สาย 1 1,530,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต สายบา้นนาหวาย หมู่ที่ 4 กบับา้นนาหวายใหม่ หมู่ 5 ต าบลป่าคา

หลวง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน สาย 1 2,770,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

ทางบา้นกอก - บา้นท่านา้ว กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,206 เมตร หนา 0.04 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านา้ว อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน สาย 1 2,802,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 

บา้นน า้เกีย๋นใต ้หมู่ที่ 1 บา้นน า้เกีย๋นเหนือ หมู่ที่ 2 และบา้นใหม่สนัติสุข 

หมู่ที่ 5 มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 12,942 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลน า้เกีย๋น อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน สาย 1 4,821,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางผวิพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายบา้นนามน หมู่ที่ 7 - บา้นตา้ม หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อสวก จ านวน 2 ช่วง 

มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 12,799 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อ

สวก อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน สาย 1 4,943,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายบา้นดอนเฟือง - บา้นหว้ยลี ่หมู่ที่ 7 บา้นสนัป่าสกั ต าบลเรือง 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,430 เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร (ไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 1 เมตร ยาว 2,236 เมตร) องคก์ารบริหารส่วนต าบลเรือง อ าเภอ สาย 1 7,193,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นน.ถ.98-004 สายสะพานเก่า-แยกโรงเรียน

บา้นไหลน่่าน ต าบลไหลน่่าน จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 4,440

 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไหลน่่าน อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน สาย 1 1,760,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายตาลชมุ - สบหนอ งหมู่ 3 ต าบลตาลชมุ กวา้งเฉลีย่ 4.00-6.00 

เมตร ยาว 1,615 เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

คาลชมุ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน สาย 1 2,736,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต หมู่ 1 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นน.ถ.58-003 สายเสาสญัญาณโทรศพัท์

 AIS - ถนนน่าน-ทุ่งชา้ง ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวงัผา จ านวน 5 ช่วง มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,102.50 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่า สาย 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายบา้นน า้แพะ หมู่ที่ 6 - บา้นน า้เคิม หมู่ที่ 7 กวา้ง 5 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปิงหลวง อ าเภอ สาย 1 2,687,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทางเชือ่ม

ระหวา่ง ปางค่า-ผาตูบ ถงึ ถนนเลีย่งเมอืง ต าบลไชยสถาน กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยสถาน สาย 1 6,308,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นน.ถ. 38-004 สายทางบา้นดอนคีรี หมู่ที่ 6 ต าบลนา

ซาว - บา้นป่าคา หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อสวก กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร 

หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาซาว อ าเภอเมอืงน่าน สาย 1 6,410,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง ผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นน.ถ.100-03 สายบา้นนาไลย หมู่ที่ 2 

ต าบลอ่ายนาไลยกวา้ง 5 เมตร ยาว 705 เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน สาย 1 1,289,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซม โดยเสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

ผสมยางพารา ถนนสาย นน 2042 สายบา้นผาหลกั - บา้นปางสา้น หมู่ที่ 

3 บา้นผาหลกั กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน สาย 1 7,167,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายเลยีบ

คลองชลประทานสายใหญ่ฝัง่ซา้ย บา้นหนองหา้ หมู่ที่ 3 - บา้นทุ่งมงคล 

หมู่ที่ 6 ต าบลศรีษะเกษ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,500.00 ตารางเมตร เทศบาลต าบลศรีษะเกษ สาย 1 5,816,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต บา้นนาดอย - บา้นหลา่ยหนอง - บา้นสถาน ต าบลสถาน กวา้ง 4 

เมตร 3,821 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,284 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสถาน อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน สาย 1 746,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายใหม่หวัดงโจโ้ก ้หมู่ที่ 10 บา้นใหม่หวัดง ต าบลสนัทะ กวา้ง 3.90 

เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,393 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัทะ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน สาย 1 1,374,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย 1172 

บา้นพี้ใต ้- ด่านพี้หลวง ต าบลบา้นพี้ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นพี้ อ าเภอบา้นหลวง สาย 1 5,885,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนน

ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1 - 8 ต าบลสวด อ าเภอบา้นหลวง จ านวน 11 ช่วง 

หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 9,660 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สวด อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน สาย 1 5,010,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

มอน - กาสะลอง ต าบลวรนคร จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

7,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวรนคร อ าเภอปวั จงัหวดั สาย 1 3,059,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทางวงั

ฆอ้ง - หว้ยลี ่ต าบลถมืตอง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,220 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลถมืตอง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน สาย 1 7,430,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีต โดยปูผวิทางยางพารา หมู่ที่ 

1,2,4,5,6 และ 7 ต าบลผาสงิห ์(จ านวน 6 ช่วง) มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

18,660 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน สาย 1 6,804,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นน.ถ.48 - 002 ถนนสายตอนบา้นใหม่ – บา้นน า้ปุ๊  ต าบล

น า้พาง กวา้ง 7 เมตร ยาว 1,800 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,600 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้พาง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน สาย 1 7,409,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นน.ถ.1 - 0021 บา้นไหลน่่าน - บา้นนา

เหลอืงใน ต าบลไหลน่่าน - นาเหลยีง จ านวน 2 ช่วง มาพื้นที่ไม่นอย้กวา่ 

18,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัน่าน อ าเภอเวยีงสา สาย 1 9,296,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มเสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายบา้นเมอืงราม - บา้นป่าคา ต าบลนาเหลอืง กวา้ง 4.80 เมตร หนา 

0.04 เมตร ยาว 1,450 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเหลอืง อ าเภอ สาย 1 3,967,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตผสม

ยางพารา ถนนสายบา้นน า้มวบ หมู่ที่ 1 - บา้นกน้ฝาย หมู่ที่ 2 ต าบลน า้

มวบ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,530 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ สาย 1 2,540,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตผสม

ยางพารา บา้นสา้นเหนือ หมู่ที่ 10 ต าบลลา้น กวา้ง 3 เมตร ยาว 1,100 

เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสา้น อ าเภอเวยีงสา สาย 1 2,212,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 14,975,600                

งบอดุหนุน 14,975,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,975,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 14,975,600                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสาลี ่องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลน า้มวบ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 9,880,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่สาคร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

แม่สาคร อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสนัทะ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สนัทะ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นฝาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล

แม่จริม อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน หลงั 1 2,470,000                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอนไพรวลัย ์องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลพงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจดยีช์ยั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจดยีช์ยั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน หลงั 1 3,032,300                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 27,486,000                

งบอดุหนุน 27,486,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,486,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 27,486,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นดอนแท่น 

หมู่ที่ 3 ต าบลพระพทุธบาท เทศบาลต าบลพระพทุธบาทเชยีงคาน อ าเภอ

เชยีงกลาง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,779,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นซาววา - 

หนองผุก หมู่ที่ 10 ต าบลพระพทุธบาท เทศบาลต าบลพระพทุธบาทเชยีง

คาน อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,907,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นตาลชมุ 

หมู่ที่ 3 ต าบลตาลชมุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาลชมุ อ าเภอท่าวงัผา แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นดอนแก่ง 

หมู่ที่ 6 ต าบลตาลชมุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาลชมุ อ าเภอท่าวงัผา แห่ง 1 2,564,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแหนสอง 

หมู่ที่ 7 ต าบลผาตอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาตอ อ าเภอท่าวงัผา แห่ง 1 1,444,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหวัเมอืง 

หมู่ที่ 5 ต าบลแงง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแงง อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,946,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่านา้ว 

หมู่ที่ 2 ต าบลท่านา้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านา้ว อ าเภอภูเพยีง แห่ง 1 3,440,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหวันา หมู่

ที่ 3 ต าบลท่านา้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านา้ว อ าเภอภูเพยีง จงัหวดั แห่ง 1 788,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าลอ้ หมู่

ที่ 1 ต าบลฝายแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง แห่ง 1 3,912,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นคัง้ถี ่หมู่ที่

 13 ต าบลฝายแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง แห่ง 1 1,849,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นนาผา หมู่ที่

 3 ต าบลกองควาย เทศบาลต าบลกองควาย อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 896,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนอง หมู่

ที่ 9 ต าบลกลางเวยีง เทศบาลต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 876,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นดอนไชย 

หมู่ที่ 13 ต าบลกลางเวยีง เทศบาลต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา แห่ง 1 843,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าหว้ยปู่จงั บา้น

งิ้วงาม หมู่ที่ 2 ต าบลขึง่ เทศบาลต าบลขึง่ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าลี ่หมู่ที่ 

4 ต าบลขึง่ เทศบาลต าบลขึง่ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 749,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหมู่ที่ 1 

บา้นวงัม่วง ต าบลน า้ปัว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ปัว้ อ าเภอเวยีงสา แห่ง 1 2,177,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 2,522,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2,522,000                 
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พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 1,622,000                 

งบลงทนุ 1,622,000                 

ครุภณัฑ์ 1,622,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 630,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบลไชย

สถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 5 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอ

เมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 2 35,000                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 900,000                   

งบลงทนุ 900,000                   

ครุภณัฑ์ 900,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบล

ไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอ เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 15 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอ

เมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน

 อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 20 220,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 20 76,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน

 อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 29,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 35,252,400                

ส านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 34,904,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 34,904,100                
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สนบัสนุนการบริหารจดัการหน่วยงานในสงักดัและใหบ้ริการแก่ประชาชนในดา้นงาน

ยตุธิรรม 34,904,100                

การอ านวยการดา้นการบริหารจดัการใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดั 34,904,100                

งบลงทนุ 34,904,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,904,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,026,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยตุิธรรม จงัหวดั

น่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 34,026,200                   

ค่าควบคุมงาน 877,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวง

ยตุิธรรม จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 877,900                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 12,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 12,800                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 12,800                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 12,800                     

งบลงทนุ 12,800                     

ครุภณัฑ์ 12,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 12,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัน่าน  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัน่าน  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตู ้ 1 4,300                         

กรมราชทณัฑ์ 335,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 9,500                      

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 9,500                      

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจนส์งักดั

เรือนจ าจงัหวดัน่าน  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 326,000                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 326,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 326,000                   

งบลงทนุ 326,000                   

ครุภณัฑ์ 326,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 275,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 6 ช่อง เรือนจ า

จงัหวดัน่าน  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตู ้ 50 275,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 28,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  เรือนจ าจงัหวดัน่าน  ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 3 28,500                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 22,500                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ีขนาด 7 แรงมา้ เรือนจ าจงัหวดัน่าน  ต าบลในเวยีง 

อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 22,500                        

กระทรวงแรงงาน 2,635,100                 

กรมการจดัหางาน 455,100                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 309,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,000                      

งบด าเนินงาน 8,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           
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ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 854,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 854,000                   

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 854,000                   

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 152,000                   

งบลงทนุ 152,000                   

ครุภณัฑ์ 152,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 152,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนตข์นาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา (ใช ้

หวัฉีดอเิลก็ทรอนิกส)์  ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน คนั 4 152,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 702,000                   

งบลงทนุ 702,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 702,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 702,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงฝึกช่างยนต ์ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืง

น่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 351,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงฝึกช่างไฟฟ้า ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืง

น่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 351,000                      

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 1,326,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,326,000                 

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 23,000                     



55 / 115

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 23,000                     

งบลงทนุ 23,000                     

ครุภณัฑ์ 23,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 23,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุพรอ้มไมโครโฟน ของ 

ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัน่าน  ต าบลไชยสถาน อ าเภอ

เมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 23,000                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 1,303,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 15,000                     

งบลงทนุ 15,000                     

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัน่าน  ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตู ้ 1 15,000                        

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 านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัน่าน  ต าบลไชยสถาน อ าเภอ คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงวฒันธรรม 18,483,300                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 683,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 683,300                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 683,300                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 589,100                   

งบลงทนุ 589,100                   

ครุภณัฑ์ 589,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 475,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัน่าน  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัน่าน  ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตวั 30 69,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัน่าน  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 3 97,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัน่าน  

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัน่าน  

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 30 240,000                      



56 / 115

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

น่าน  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

น่าน  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 89,400                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล  ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัน่าน  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่  ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัน่าน  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  120 

น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัน่าน  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัน่าน  ต าบลในเวยีง อ าเภอ

เมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 27,700                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 94,200                     

งบลงทนุ 94,200                     

ครุภณัฑ์ 94,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 94,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัน่าน  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 4 79,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัน่าน  ต าบล

ในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 15,000                        

กรมศิลปากร 17,800,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 15,800,000                

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 15,800,000                

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 15,800,000                

งบลงทนุ 15,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,800,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 15,800,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถาน วหิารวดักู่เสี้ยว ต าบลดู่ใต ้

 อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานพระธาตุชา้งค า้     ต าบล

ในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่:  อนุรกัษแ์ละพฒันาวหิารจตุรมขุ วดัภูมนิทร ์   ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 3,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,000,000                 

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 2,000,000                 

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 2,000,000                 
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งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ส  านกั

ศิลปากรที่ 7 เชยีงใหม่ หน่วยยอ่ยพื้นที่จงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอ แห่ง 4 2,000,000                    

กระทรวงศึกษาธิการ 670,503,254               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 105,471,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,002,300                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,002,300                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,002,300                 

งบรายจ่ายอื่น 1,002,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,002,300                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 16,166,700                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 16,166,700                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 6,709,200                 

งบอดุหนุน 6,709,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,709,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 3,021,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 3,688,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 9,457,500                 

งบอดุหนุน 9,457,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,457,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 4,757,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 4,700,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 720,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 720,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 720,000                   

งบรายจ่ายอื่น 720,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 720,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 74,361,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 74,361,000                

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 11,890,200                

งบอดุหนุน 11,890,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,890,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,947,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,953,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 7,988,900                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 62,470,800                

งบอดุหนุน 62,470,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 62,470,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 53,893,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,715,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,717,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,619,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,524,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 13,221,100                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 6,724,900                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 6,724,900                 

งบลงทนุ 6,724,900                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน 

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน 

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน 

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน 

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน ต าบล

ในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอ

เมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน

 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,461,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารหอประชมุส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน 

  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน รายการ 1 2,500,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 253,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางระบายน า้ ยาว 100 เมตร ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน   ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน รายการ 1 253,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,708,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน   ต าบล

ในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน รายการ 1 2,708,400                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 793,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 793,700                   

งบลงทนุ 793,700                   

ครุภณัฑ์ 793,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 793,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน 

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 1,966,100                 

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 1,966,100                 

งบอดุหนุน 1,966,100                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,921,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื ฐาน 21 1,921,100                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงฐานกจิกรรม ค่ายลูกเสอืจงัหวดัน่าน ต าบลดู่

ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ฐาน 21 363,100                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารอ านวยการ ค่ายลูกเสอืจงัหวดัน่าน 

ต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน หลงั 1 1,558,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 45,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื แห่ง 1 45,000                        

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งเสาธง ค่ายลูกเสอืจงัหวดัน่าน ต าบลดู่ใต ้

อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 45,000                        

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 3,736,400                 

จดัการศึกษานอกระบบ 3,736,400                 
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งบลงทนุ 3,736,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,736,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคาร ส านกังาน กศน.จงัหวดัน่าน ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 3,200,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 260,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง กศน. ต าบลอวน  ต าบลอวน อ าเภอปวั แห่ง 1 260,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 276,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งประชมุ กศน.อ าเภอปวั ต าบลวรนคร 

อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 276,400                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 461,608,154              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,444,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,444,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,444,154                 

งบด าเนินงาน 1,444,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,444,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,444,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเชยีงกลาง

(ประชาพฒันา) ต าบลเชยีงกลาง อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 229,509,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 214,091,500              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 214,091,500              

งบอดุหนุน 214,091,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 214,091,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 37359 214,091,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 37359 23,527,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 37359 13,351,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 37359 13,682,200                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 37359 19,391,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 37359 144,139,500                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 15,417,700                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 10,757,700                

งบลงทนุ 10,757,700                

ครุภณัฑ์ 4,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลอวน อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสองแคว ต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นน า้ปัว้ ต าบลน า้ปัว้ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนทุ่งศรีทอง ต าบลเวยีงสา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่ขะนิง ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปงสนุก ต าบลปงสนุก อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่ามงคล ต าบลแม่สาคร อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นนาหลวง ต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนา ต าบลสถาน อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาไค ้ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนแสนทองวทิยา ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวรนคร ต าบลวรนคร อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนศิลาแลง ต าบลศิลาแลง อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนภูคาวทิยาคม ต าบลภูคา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนไตรราษฎรส์ามคัคี ต าบลเชยีงกลาง อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งชา้ง ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นเฟือยลงุ ต าบลและ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตอง ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสวา้ ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบ่อหยวก ต าบลบ่อเกลอืเหนือ อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นผกัเฮอืก ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองรงัมติรภาพที่ 107 ต าบลท่านา้ว อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,357,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,357,700                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลอวน อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 311,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสองแคว ต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน แห่ง 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นน า้ปัว้ ต าบลน า้ปัว้ อ าเภอเวยีงสา แห่ง 1 273,800                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนทุ่งศรีทอง ต าบลทุ่งศรีทอง อ าเภอเวยีงสา แห่ง 1 205,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแม่ขะนิง ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวยีงสา แห่ง 1 259,200                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นปงสนุก ต าบลปงสนุก อ าเภอเวยีงสา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นท่ามงคล ต าบลแม่สาคร อ าเภอเวยีงสา แห่ง 1 258,400                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นนาหลวง ต าบลนานอ้ย อ าเภอนา แห่ง 1 365,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาไค ้ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอนานอ้ย แห่ง 1 386,100                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวรนคร ต าบลวรนคร อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 261,500                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนศิลาแลง ต าบลศิลาแลง อ าเภอปวั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนภูคาวทิยาคม ต าบลภูคา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนไตรราษฎรส์ามคัคี ต าบลเชยีงกลาง อ าเภอ

เชยีงกลาง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งชา้ง ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง แห่ง 1 357,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นเฟือยลงุ ต าบลและ อ าเภอทุ่งชา้ง แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตอง ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสวา้ ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นผกัเฮอืก ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองรงัมติรภาพที่ 107 ต าบลท่านา้ว 

อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 360,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 4,660,000                 

งบลงทนุ 4,660,000                 

ครุภณัฑ์ 4,660,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,660,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหา้มติรภาพที่ 125 ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสถาน ต าบลสถาน อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้หนิ ต าบลเชยีงของ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นนาหลวง ต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุง้ ต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหลา่ย ต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสา้น ต าบลสนัทะ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเชตวนั ต าบลสนัทะ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัเมอืง ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทพัม่าน ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเชยีงของ ต าบลเชยีงของ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลสถาน อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ลดั ต าบลสถาน อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเลา ต าบลเชยีงของ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้พ ุต าบลน า้ตก อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยจอย ต าบลสนัทะ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพชืเจริญ ต าบลน า้ตก อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยสม้ ต าบลสนัทะ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้หก ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปิงหลวง ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้อูน ต าบลเมอืงล ีอ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคา้งออ้ย ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยนาย ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เลา ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เคิม ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ล ีต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนายาง ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปิงใน ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้แพะ ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคา ต าบลเมอืงล ีอ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาบอน ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฟ้า ต าบลบา้นฟ้า อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพี้ใต ้ต าบลบา้นพี้ อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหลา่ยทุ่ง ต าบลสวด อ าเภอบา้นหลวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพี้เหนือ ต าบลบา้นพี้ อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนรฐัราษฎรนุ์เคราะห ์ต าบลสวด อ าเภอบา้นหลวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดเค็ด ต าบลเมอืงจงั อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงจงั ต าบลเมอืงจงั อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้แก่นเหนือ ต าบลน า้แก่น อ าเภอภูเพยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เกีย๋น ต าบลน า้เกีย๋น อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงใหม่ ต าบลนาปงั อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองรงัมติรภาพที่ 107 ต าบลท่านา้ว อ าเภอภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงตึด๊ ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าลอ้ ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝายแกว้ ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้แก่นกลาง ต าบลน า้แก่น อ าเภอภูเพยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ลดัสบแก่น ต าบลนาปงั อ าเภอภูเพยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไฮ ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัเวยีงเหนือ ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุปผาราม ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยค า ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซาวหลวง ต าบลสวก อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตา้ม ต าบลสวก อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นธงหลวง ต าบลกองควาย อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเรือง ต าบลเรือง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถมืตอง ต าบลถมืตอง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาสงิห ์ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาผา ต าบลกองควาย อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงเจริญราษฎร ์ต าบลสวก อ าเภอเมอืงน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเชยีงยนื ต าบลสวก อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนเฟือง ต าบลเรือง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนวราษฎร ์ต าบลนาซาว อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกาใส ต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัตาว ต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัติภาพ ต าบลบ่อ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยปุก ต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเฮอื ต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเฮอืสาขาหว้ยระพ ีต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยมอญ ต าบลเรือง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยมอญสาขาใหม่ในฝนั ต าบลเรือง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอนสะไมยว์ทิยา ต าบลนาซาว อ าเภอเมอืงน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าคา ต าบลสวก อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะละภูเวยีง ต าบลบ่อ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาซาว ต าบลนาซาว อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีเกดิ ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรายทอง ต าบลบ่อ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะเนียน ต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาขวาง ต าบลบ่อ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาตูบ ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีนาป่าน ต าบลเรือง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อสวก ต าบลสวก อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ปูน ต าบลน า้พาง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกอ้ ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลหมอเมอืง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้พาง ต าบลน า้พาง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ปาย ต าบลน า้ปาย อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกิ่วน า้ ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรหม ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแควง้ ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนริมฝัง่น่านวทิยา ต าบลนาเหลอืง อ าเภอเวยีงสา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทุ่งศรีทอง ต าบลทุ่งศรีทอง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไหลน่่าน ต าบลไหลน่่าน อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากา้ ต าบลยาบหวันา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝัง่หมิน่ ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวยีงสา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเคียน ต าบลจอมจนัทร ์อ าเภอเวยีงสา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาเหลอืงไชยราม ต าบลนาเหลอืง อ าเภอเวยีงสา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะเลยีม ต าบลยาบหวันา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหลอด ต าบลยาบหวันา อ าเภอเวยีงสา ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าหุ่ง ต าบลยาบหวันา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นครกค า ต าบลตาลชมุ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสาคร ต าบลแม่สาคร อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลบัมนืพรวน ต าบลจอมจนัทร ์อ าเภอเวยีงสา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสาลกี ต าบลสา้น อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางสา ต าบลจอมจนัทร ์อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจะเขภู้หอม ต าบลแม่สาคร อ าเภอเวยีงสา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสา้นนาหนองใหม่ ต าบลสา้นนาหนองใหม่ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสาลี ่ต าบลน า้มวบ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนริมฝัง่วา้วทิยา ต าบลไหลน่่าน อ าเภอเวยีงสา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไตรธารวทิยา ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นน า้ปัว้ ต าบลน า้ปัว้ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหาดทรายทองวทิยาคาร ต าบลสา้นนาหนองใหม่ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนไชย ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปงสนุก ต าบลปงสนุก อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาไลย ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่ายนาผา ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวยีงสา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพะเยา ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากอก ต าบลตาลชมุ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนตาลชมุศึกษาลยั ต าบลตาลชมุ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาเวยีง ต าบลสา้น อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าลี ่ต าบลขึง่ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไพรอดุม ต าบลแม่สาคร อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัม่วง ต าบลน า้ปัว้ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไตรธารวทิยาสาขาหว้ยไฟ ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวยีง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศรีนาชืน่ ต าบลทุ่งศรีทอง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้อุ่น ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวยีงสา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฮากฮาน ต าบลยาบหวันา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นววัแดง ต าบลแม่สา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแกว้มติรภาพที่ 51 ต าบลน า้ปัว้ อ าเภอเวยีงสา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงเน้ิง ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวยีงสา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสา ต าบลไหลน่่าน อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเหลอืงใน ต าบลนาเหลอืง อ าเภอเวยีงสา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีบุญเรือง ต าบลพงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบยาง ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสนัติสุข จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าแดด ต าบลพงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งค า ต าบลดู่พงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรร์ฐัพฒันา ต าบลพงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าออ้ย ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสนัติสุข จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางชา้ง ต าบลพงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางหก ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกิ่วจนัทร(์เสรินทวฒันอ์ปุถมัภ)์ ต าบลขนุน่าน 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวกหญา้ ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบปืน ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช ีต าบลเชยีงกลาง อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผุก ต าบลเปือ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสอ้เด่นพฒันา ต าบลเปือ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนสบเปือ ต าบลเปือ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไตรมติรวทิยา ต าบลพญาแกว้ อ าเภอเชยีงกลาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้คา ต าบลพญาแกว้ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาน า้ยอ้ย ต าบลพญาแกว้ อ าเภอเชยีงกลาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไตรคามวทิยา ต าบลเปือ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแกว้ ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไลออนสบ์า้นหนองปลา ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนธาราบรรพต ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ออ้ ต าบลเปือ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนอง ต าบลเชยีงกลาง อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกอก ต าบลเชยีงกลาง อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกวต ต าบลพญาแกว้ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรา้วกลาง ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงกลาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ออ้ ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอเชยีงกลาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตึด๊ ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแท่น ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงกลาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถอ่น ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปง ต าบลตาลชมุ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนไตรคามราษฎรบ์  ารุง ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวงัผา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ลกัใต ้ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควัะ ต าบลศรีภูม ิอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพฒันานิคมวทิยา ต าบลศรีภูม ิอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรา้ว ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ฮาว ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเชยีงแล นาทราย(คุรุราษฎรร์งัสฤษฎ)์ ต าบลริม 

อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบขุน่ ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบหนอง ต าบลตาลชมุ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาฝ่า ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัวา้ ต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าค า้(ไตรราษฎรบ์  ารุง) ต าบลริม อ าเภอท่าวงัผา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้พรุอ้น ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้แป่ง ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสี้ยว ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหนุน 2 ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไตรราษฎรว์ทิยา ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยู ้ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบสาย ต าบลตาลชมุ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลศรีภูม ิอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้สอด ต าบลและ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้พ ิต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปอน ต าบลปอน อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแพะกลาง ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ลาด ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวยีงสอง ต าบลและ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุน า้น่าน ต าบลบ่อเกลอืเหนือ อ าเภอบ่อเกลอื ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่านผูห้ญงิสงา่ องิคุลานนท ์ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อหลวงสาขาหว้ยโป่ง ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยอดดอยวฒันา ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผกัเฮอืก ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นห่างทางหลวง ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนยอดดอยวฒันาสาขาน า้หมาว ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาขวาง ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแดนพนา ต าบลไชยวฒันา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยท่าง ต าบลไชยวฒันา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจอมแจง้วทิยาคาร ต าบลวรนคร อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพาน ต าบลแงง อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าหดั ต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจตุราษฎรศึ์กษา ต าบลสถาน อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาเวยีง ต าบลภูคา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสกาดใต ้ต าบลสกาด อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนมูล (ศิลาเพชร) ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศรีสระวงศ ์ต าบลไชยวฒันา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพนาสวรรค ์ต าบลภูคา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางยาง ต าบลภูคา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ปวัพฒันา ต าบลภูคา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าลาน ต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนาด ต าบลไชยวฒันา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเฮา้ ต าบลอวน อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกอกจูน ต าบลภูคา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสี้ยว ต าบลไชยวฒันา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนมูล (แงง) ต าบลแงง อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขอน ต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากอ้ ต าบลเจดยีช์ยั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาฝาง ต าบลสถาน อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางปุก ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาสงิห ์ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืรถไฟ

มกักะสนั ต าบลชนแดน อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางกอม ต าบลชนแดน อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะเกนิ ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้โมง ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาหลกั ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางสา้น ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 228,965,600              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,913,460                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,913,460                 

งบลงทนุ 3,913,460                 

ครุภณัฑ์ 3,913,460                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 522,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นปางปุก ต าบล

นาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนป่ากลาง (มติรภาพที่ 166) ต าบลป่ากลาง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนพนาสวรรค ์ต าบลภูคา อ าเภอปวั จงัหวดั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสองแคว ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสอง เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นน า้งาว ต าบลบ่อ อ าเภอเมอืงน่าน เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นผา

น า้ยอ้ย ต าบลพญาแกว้ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หว้ยมอญ ต าบลเรือง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ใบ 2 18,400                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

กอก ต าบลเชยีงกลาง อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

เป้า ต าบลบา้นฟ้า อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

ราษฎรร์ฐัพฒันา ต าบลพงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ใบ 1 15,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 164,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 150 ซซี ี โรงเรียนบา้นน า้ปวั

พฒันา ต าบลภูคา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน คนั 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 150 ซซี ี โรงเรียนบา้นน า้พ ิต าบล

ทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน คนั 1 82,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหว้ยมอญ ต าบล

เรือง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นฟ้า ต าบลบา้นฟ้า

 อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สบขุน่ ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,192,660                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนไตร

ราษฎรว์ทิยา ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เชยีงของ ต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้ยาว ต าบลอวน อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนพฒันานิคมวทิยา ต าบลศรีภูม ิอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสา้น ต าบลสนัทะ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคา้งออ้ย ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาคา ต าบลเมอืงล ีอ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นพี้ใต ้ต าบลบา้นพี้ อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนหลา่ยทุ่ง ต าบลสวด อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นหลวง ต าบลสวด อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นม่วงใหม่ ต าบลนาปงั อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาผา ต าบลกองควาย อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นดู่ใต ้ต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้มวบ ต าบลน า้มวบ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่ามงคล ต าบลแม่สาคร อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไหลน่่าน ต าบลไหลน่่าน อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นฝัง่หมิน่ ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นอ่ายนาผา ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นร่มเกลา้ ต าบลน า้พาง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

ราษฎรร์ฐัพฒันา ต าบลพงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นน า้เลยีง ต าบลปอน อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอยติ้ว ต าบลศรีภมุ ิอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนมณีพฤกษ ์ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บรรณโศภษิฐ ์ต าบลชนแดน อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ภูคาวทิยาคม ต าบลภูคา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นเกวต ต าบลพญาแกว้ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นฮาก

ฮาน ต าบลยาบหวันา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นกอกจูน

 ต าบลภูคา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นสนั

เจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สบเป็ด ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ไฮ ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นฟ้า ต าบลบา้นฟ้า อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเป้า ต าบลบา้นฟ้า อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้สอด ต าบลและ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนอง ต าบลเชยีงกลาง อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบ่อหอย ต าบลยาบหวันา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สกาดใต ้ต าบลสกาด อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาไค ้ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนราษฎรร์ฐัพฒันา ต าบลพงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นปางชา้ง ต าบลพงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบ่อหอย ต าบลยาบหวันา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยไฮ ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นปางแก ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 135,000                      

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 161,713,540              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 86,427,000                

งบลงทนุ 86,427,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 86,427,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,348,100                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นหนองหา้

มติรภาพที่ 125 ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนชมุชนบา้นนาคา

 ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นผาขวาง 

ต าบลบ่อ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นน า้มวบ 

ต าบลน า้มวบ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนเมอืงลปีระชาสามคัคี ต าบลปิง

หลวง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 71,131,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน หลงั 1 813,400                      

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

หอ้งเรียน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นนาราบ (จลุ

เกษตรศึกษาคาร) ต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน หลงั 1 506,200                      

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

ต าบลถมืตอง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นน า้โคง้ ต าบลสะ

เนียน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน หลงั 1 387,800                      

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

แม่สาคร อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน หลงั 1 393,000                      

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

 ต าบลจอมจนัทร ์อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน หลงั 1 393,000                      

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

เมอืงล ีอ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นดอนหลา่ยทุ่ง 

ต าบลสวด อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนชมุชนบา้นหลวง 

ต าบลสวด อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน หลงั 1 387,800                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนชมุชนบา้นนาคา 

ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนศรีเวยีงสาวทิยาคาร 

ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน หลงั 1 640,500                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นท่ามงคล ต าบลแม่สาคร อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นพี้

ใต ้ต าบลบา้นพี้ อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นนาราบ (จลุเกษตร

ศึกษาคาร) ต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน หลงั 1 640,500                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นสา้น (คุรุราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลสถาน อ าเภอปวั หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นสา้น (คุรุราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลสถาน อ าเภอปวั หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนชมุชนบา้นเฟือยลงุ ต าบลและ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน หลงั 1 6,997,000                    

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

ปอน อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นยู ้ต าบลจอม

พระ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน หลงั 1 393,000                      

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

ตาลชมุ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน หลงั 1 393,000                      

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

น า้พาง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน หลงั 1 393,000                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นน า้พาง ต าบลน า้พาง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นน า้โมงปางสา ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน หลงั 1 6,997,000                    

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

ภูคา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน หลงั 1 393,000                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนเมอืงลปีระชาสามคัคี ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมืน่ หลงั 1 6,997,000                    

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

สมาคมพยาบาลไทย ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน หลงั 1 3,611,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นดอน

ติ้ว ต าบลศรีภูม ิอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน หลงั 1 3,041,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 954,600                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ครกค า ต าบลตาลชมุ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

น า้มวบ ต าบลน า้มวบ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หวัเมอืง ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนบา้นนาทะนุง ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

น า้โคง้ ต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนจอม

จนัทรว์ทิยาคาร ต าบลจอมจนัทร ์อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 159,100                      
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ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,418,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไชยสถาน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน แห่ง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาผา ต าบลกองควาย อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั แห่ง 1 123,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ครกใหม่ ต าบลกองควาย อ าเภอเมอืงน่าน แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัตาว ต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั แห่ง 1 123,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกาใส ต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นใหม่ ต าบลสา้น อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปงสนุก ต าบลปงสนุก อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ามงคล ต าบลแม่สาคร อ าเภอเวยีงสา จงัหวดั แห่ง 1 214,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าหุ่ง ต าบลยาบหวันา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลบัมนืพรวน ต าบลจอมจนัทร ์อ าเภอเวยีงสา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งศรีทอง ต าบลทุ่งศรีทอง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 172,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหาดทรายทองวทิยาคาร ต าบลสา้นนาหนองใหม่ แห่ง 1 153,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีบุญเรือง ต าบลพงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดั แห่ง 1 92,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งค า ต าบลดู่พงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน แห่ง 1 87,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้เกีย๋น ต าบลน า้เกีย๋น อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเสี้ยว ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าวงัผา(ประชารฐั) ต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปรางค ์ต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยท่าง ต าบลไชยวฒันา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยละเบา้ยา ต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน แห่ง 1 93,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยมอญ ต าบลเรือง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั แห่ง 1 326,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อหอย ต าบลยาบหวันา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดั แห่ง 1 136,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ตวง ต าบลน า้พาง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 298,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกอ้ ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 363,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสอง แห่ง 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ลาด ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงลปีระชาสามคัคี ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมืน่ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนยาบหวันาวทิยา ต าบลยาบหวันา อ าเภอเวยีงสา แห่ง 1 324,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระธาตุพทิยาคม ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงกลาง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมป่ากลาง ต าบลป่ากลาง อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเชยีงกลาง (ประชาพฒันา) ต าบลเชยีงกลาง อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,575,100                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 997,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นตอง ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 317,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนพระพทุธบาทวทิยา ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอเชยีง แห่ง 1 391,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นสบกอน ต าบลเชยีงกลาง อ าเภอเชยีงกลาง แห่ง 1 158,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวรนคร ต าบลวรนคร อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 391,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นนาวงศ ์ต าบลเจดยีช์ยั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 391,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นดอนแกว้ ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงกลาง แห่ง 1 391,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นฟ้า ต าบลบา้นฟ้า อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 295,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ปางกอม ต าบลชนแดน อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน แห่ง 1 240,800                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 9,189,580                 

งบลงทนุ 9,189,580                 

ครุภณัฑ์ 9,189,580                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,161,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นควัะ ต าบลศรีภูม ิอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นผาสงิห ์ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนากา้ ต าบลยาบหวันา อ าเภอเวยีงสา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอนมูล (ศิลาเพชร) ต าบลศิลาเพชร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาฝาง ต าบลสถาน อ าเภอปวั จงัหวดั เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นอ่ายนาผา ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นน า้โคง้ ต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนศิลาเพชร ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปวั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นท่าค า้ (ไตรราษฎรบ์  ารุง) ต าบลริม เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสบหนอง ต าบลตาลชมุ อ าเภอท่าวงัผา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาฝ่า ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวงัผา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแหน ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x400 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนราชานุบาล ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนไตร

ราษฎรว์ทิยา ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นน า้ปูน ต าบลน า้พาง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

ชมุชนบา้นดอนตนั ต าบลศรีภูม ิอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ใบ 1 15,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,068,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

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

พาง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นฟ้า ต าบลบา้นฟ้า

 อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเปา ต าบลน า้ตก 

อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยแฮว้ ต าบล

พงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแหน ต าบลผา

ทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบา้นดอนตนั 

ต าบลศรีภูม ิอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นน า้เลยีง ต าบล

ปอน อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเปียงซอ้ ต าบล

ขนุน่าน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน ระบบ 1 290,600                      



80 / 115

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลขนุ

น่าน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยโกน๋ ต าบล

หว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นน า้ชา้งพฒันา 

ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเมอืงลปีระชาสามคัคี 

ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนศรทัธาศิลาเพชร

รงัสรรค ์ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนพระธาตุพทิยาคม 

ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 157,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นศาลา ต าบล

สถาน อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนบา้นนาทะนุง 

ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นครกค า ต าบล

ตาลชมุ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนบา้นหลวง 

ต าบลสวด อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นน า้ครกใหม่ 

ต าบลกองควาย อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นป่าหดั ต าบลปวั

 อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นป่าลาน ต าบลปวั

 อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นรอ้ง ต าบลปวั 

อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบล

ป่าคา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนจอมแจง้วทิยา

คาร ต าบลวรนคร อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดอนแท่น 

ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชน

รชัดาภเิษกมติรภาพที่ 115 ต าบลเปือ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

วงัวา้ ต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนพระ

พทุธบาทวทิยา ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 78,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นปงสนุก ต าบลเจดยีช์ยั

 อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนพระพทุธบาทวทิยา ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอ

เชยีงกลาง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทุ่งเฮา้ ต าบลอวน อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 30,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,723,680                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นดู่พงษ ์ต าบลดู่พงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนตาลชมุมติรภาพที่ 186 ต าบลตาลชมุ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนรา

ชานุบาล ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ไตรประชาวทิยา ต าบลศิลาแลง อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นไหลน่่าน ต าบลไหลน่่าน อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแพะกลาง ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นกง๋ (มงคลประชารงัสรรค)์ ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนาราบ (จลุเกษตรศึกษาคาร) ต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ศรีเวยีงสาวทิยาคาร ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

หา้มติรภาพที่ 125 ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัยาว 

ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นปง 

ต าบลตาลชมุ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนราชานุบาล

 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา ๔๕ (บา้นดอนแท่น) ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปง

สนุก ต าบลปงสนุก อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นผา

ขวาง ต าบลบ่อ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไหล่

น่าน ต าบลไหลน่่าน อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนหลา่ยทุ่ง ต าบลสวด อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไตรมติร

วทิยา ต าบลพญาแกว้ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 98 (บา้นงอบ) ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 20 31,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขอน 

ต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแดน

พนา ต าบลไชยวฒันา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่ 

ต าบลอวน อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอน (ศรีเสริมกสกิร) ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นถมืตอง ต าบลถมืตอง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองรงัมติรภาพที่ 107 ต าบลท่านา้ว อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นพรา้วกลาง ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาหนุน 1-ปิตุราษฎร ์ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เชยีงแล นาทราย (คุรุราษฎรร์งัสฤษฎ)์ ต าบลริม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัตาว ต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนริมฝัง่วา้วทิยา ต าบลไหลน่่าน อ าเภอเวยีงสา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคา้งออ้ย ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมืน่ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนราชานุบาล ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้คา ต าบลพญาแกว้ อ าเภอเชยีงกลาง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นปงสนุก ต าบลปงสนุก อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นไชยสถาน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นน า้ฮาว ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยนาย ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นขึง่งามมงคล ต าบลขึง่ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นผาขวาง ต าบลบ่อ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนจอมจนัทรว์ทิยาคาร ต าบลจอมจนัทร ์อ าเภอเวยีงสา จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นน า้ครกใหม่ ต าบลกองควาย อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาราบ (จลุเกษตรศึกษาคาร) ต าบลนานอ้ย อ าเภอนา ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,901,900                 

งบลงทนุ 1,901,900                 
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ครุภณัฑ์ 1,901,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 409,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 

1 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน เครื่อง 3 77,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน เครื่อง 3 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน เครื่อง 3 120,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 498,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 11 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

ต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาน่าน เขต 2 ต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน เครื่อง 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน เครื่อง 13 32,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ต าบลปวั เครื่อง 3 54,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 948,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นถมืตอง ต าบลถมืตอง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นผาสงิห ์ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหาดเค็ด ต าบลเมอืงจงั อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนไตร

ราษฎรส์ามคัคี ต าบลเชยีงกลาง อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนศรีสระ

วงศ ์ต าบลไชยวฒันา อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นทุ่งชา้ง ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้

เกีย๋น ต าบลน า้เกีย๋น อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นผาสงิห ์ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนแสนทองวทิยา ต าบล

แสนทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 64,195,060                

งบลงทนุ 64,195,060                

ครุภณัฑ์ 10,307,860                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสบปืน ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหว้ยโกน๋ ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นยอดดอยวฒันา ต าบลบ่อเกลอืใต ้ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนทุ่งชา้ง ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดั เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,073,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี โรงเรียนราชปิโยรสา ยพุราชานุสรณ์ ต าบลท่าวงัผา 

อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนบา้นน า้ชา้งพฒันา ต าบลขนุน่าน 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน 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 โรงเรียนบา้นหว้ยฟอง ต าบลขนุน่าน 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 โรงเรียนบา้นน า้รีพฒันา ต าบลขนุน่าน 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน 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 โรงเรียนหม่อมเจา้เจริญใจ จติรพงศ ์

ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน คนั 1 957,000                      
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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 โรงเรียนประกติเวชศกัดิ์ ต าบลสนัทะ คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 28,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นผกัเฮอืก ต าบลบ่อ

เกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหลวง ต าบลป่า

คาหลวง อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 545,700                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นนายาง ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 4 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปางหก ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหลวง ต าบลป่าคาหลวง 

อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,760,660                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหว้ยโกน๋ ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

เพยีงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณาวดี

 ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นบ่อหยวก ต าบลบ่อเกลอืเหนือ อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนยอดดอย

วฒันา สาขาน า้หมาว ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาบง

 ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยอด

ดอยวฒันา ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นห่างทางหลวง ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นขนุน า้น่าน ต าบลบ่อเกลอืเหนือ อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นปางหก ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนายาง ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสะปนั ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืรถไฟมกักะสนั 

ต าบลชนแดน อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานช่างยนต ์(Shopping List) โรงเรียน

บา้นหลวง ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัวงโยธวาทติ (Shopping List) โรงเรียน

มธัยมพระราชทานเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 900,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนไตร

เขตประชาสามคัคี รชัมงัคลาภเิษก ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนบ่อเกลอื ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอ ชดุ 1 420,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,887,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

ทุ่งชา้ง ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน หลงั 1 1,306,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,477,000                   

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นบ่อหลวง ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นผกั

เฮอืก ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนท่าน

ผูห้ญงิสงา่ องิคุลานนท ์ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นบ่อหลวง สาขา

หว้ยโป่ง ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน หลงั 1 393,000                      

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

หว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน หลงั 1 393,000                      

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

ดงพญา อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน หลงั 1 393,000                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนประกติเวชศกัดิ์ ต าบลสนัทะ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นบ่อหยวก ต าบลบ่อเกลอืเหนือ อ าเภอบ่อเกลอื หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นน า้รีพฒันา ต าบลขนุน่าน

 อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนทุ่งชา้ง 

ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบ่อเกลอื ต าบลบ่อ

เกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน หลงั 1 506,200                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 318,200                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

บ่อหลวง สาขาหว้ยโป่ง ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบ่อ

เกลอื ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,529,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนายาง ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 475,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกิ่วจนัทร ์(เสรินทวฒันอ์ปุถมัภ)์ ต าบลขนุน่าน 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 689,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะปนั ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน แห่ง 1 537,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระ แห่ง 1 698,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อหลวง สาขาหว้ยโป่ง ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอ แห่ง 1 312,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสบปืน ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ แห่ง 1 181,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผกัเฮอืก ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื แห่ง 1 187,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขนุน า้น่าน ต าบลบ่อเกลอืเหนือ อ าเภอบ่อเกลอื แห่ง 1 653,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่านผูห้ญงิสงา่ องิคุลานนท ์ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อ แห่ง 1 311,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางหก ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ แห่ง 1 201,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาบง ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดั แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเพยีงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราช

กญัญา สริิวฒันาพรรณาวด ีต าบลงอบ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 718,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ แห่ง 1 612,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ชา้งพฒันา ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลมิพระ แห่ง 1 1,069,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้รีพฒันา ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ แห่ง 1 343,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเปียงซอ้ ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวา้ ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยโกน๋ ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ แห่ง 1 594,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยฟอง ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหม่อมเจา้เจริญใจ จติรพงศ ์ต าบลขนุน่าน อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 931,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลวง ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบา้นหลวง แห่ง 1 281,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไตรเขตประชาสามคัคี รชัมงัคลาภเิษก ต าบลนาไร่

หลวง อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน แห่ง 1 606,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสาธุกจิประชาสรรค ์รชัมงัคลาภเิษก ต าบลน า้มวบ แห่ง 1 539,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนนัทบุรีวทิยา ในพระบรมราชานุเคราะห ์ต าบลไชย

สถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 192,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบ่อเกลอื ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดั แห่ง 1 886,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมพระราชทานเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลหว้ยโกน๋ 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 184,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งชา้ง ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 3,722,600                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,256,400                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

นายาง ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,405,100                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นยอดดอยวฒันา ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อ แห่ง 1 611,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ขนุน า้น่าน ต าบลบ่อเกลอืเหนือ อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน แห่ง 1 801,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นนาบง

 ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน แห่ง 1 426,200                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นห่างทางหลวง 

ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน แห่ง 1 896,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นกิ่วจนัทร ์(เสริ

นทวฒันอ์ปุถมัภ)์ ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 691,100                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบา้นกิ่วจนัทร ์(เสรินทวฒัน์

อปุถมัภ)์ ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นสวา้ ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน แห่ง 1 611,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หว้ยฟอง ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,201,900                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ด่าน ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน แห่ง 1 801,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนสาธุ

กจิประชาสรรค ์รชัมงัคลาภเิษก ต าบลน า้มวบ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 801,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบ่อเกลอื ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน แห่ง 1 732,100                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 44,872,300                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 41,271,100                

งบลงทนุ 41,271,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,271,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 38,364,400                   

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนนานอ้ย ต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ โรงเรียนศรีสวสัดิ์วทิยา

คาร  จงัหวดัน่าน ต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน หลงั 1 8,153,400                    

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

สตรีศรีน่าน  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน หลงั 1 8,878,000                    

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

 ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน หลงั 1 8,878,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,906,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาหมืน่พทิยาคม ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรทัธาศิลาเพชรรงัสรรค ์ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปวั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงยมวทิยาคาร ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปวั ต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสา ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงแงง ต าบลแงง อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองบวัพทิยาคม ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวงัผา แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน่านนคร ต าบลนาปงั อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนัติสุขพทิยาคม ต าบลดู่พงษ ์อ าเภอสนัติสุข แห่ง 1 256,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าวงัผาพทิยาคม ต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่จริม ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนานอ้ย ต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน แห่ง 1 150,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,601,200                 

งบลงทนุ 3,601,200                 

ครุภณัฑ์ 3,601,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,601,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนแม่จริม 

ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนน่านนคร 

ต าบลนาปงั อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเมอืงยม

วทิยาคาร ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนไตรเขต

ประชาสามคัคี รชัมงัคลาภเิษก ต าบลนาไร่หลวง อ าเภออ าเภอสองแคว ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเมอืงแงง 

ต าบลแงง อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบ่อสวก

วทิยาคาร ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 11,249,200                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 1,405,800                 

งบลงทนุ 1,405,800                 

ครุภณัฑ์ 1,405,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนน่านปญัญานุกูล ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) โรงเรียนน่านปญัญานุ

กูล ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนน่านปญัญานุกูล ต าบล

ฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ตู ้ 1 15,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 90,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนน่านปญัญานุกูล ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนน่านปญัญานุกูล ต าบล

ฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนน่านปญัญานุกูล ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง เครื่อง 2 56,400                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 425,000                   

งบลงทนุ 425,000                   

ครุภณัฑ์ 425,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 227,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอ

เมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัน่าน ต าบล

ไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 2 17,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 82,000                        

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

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั เครื่อง 2 52,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตู ้ 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 116,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 5 116,000                      

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 4,498,400                 

งบลงทนุ 4,498,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,498,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,498,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนน่านปญัญานุกูล ต าบลฝายแกว้

 อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 4,498,400                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 4,920,000                 

งบอดุหนุน 4,920,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,920,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 4,920,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,217,100                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 2,746,100                 

งบลงทนุ 2,746,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,746,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,746,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์56 ต าบล

กลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 2,746,100                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1,471,000                 

งบลงทนุ 1,471,000                 

ครุภณัฑ์ 1,471,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,075,000                    

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

ประชานุเคราะห ์56 ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน คนั 1 1,075,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 59,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

56 ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์56 ต าบลกลางเวยีง

 อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน เตา 4 40,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 92,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

56 ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ชดุ 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

 56 ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน คนั 1 28,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 245,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์56 ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา กลอ้ง 1 245,000                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 3,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนศรีสวสัดิ์วทิยาคาร 

จงัหวดัน่าน ต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 350,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 350,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 350,000                   

งบด าเนินงาน 350,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 350,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 739,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 739,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 156,000                   

งบด าเนินงาน 156,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 156,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 156,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 563,000                   

งบด าเนินงาน 563,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 563,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 563,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01550000 จงัหวดัน่าน

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 41,483,800                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,116,800                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 32,116,800                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 32,116,800                

งบอดุหนุน 32,116,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 32,116,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 32,116,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 6,244,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,436,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,809,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,965,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 18,660,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,367,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,488,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,488,000                 

งบลงทนุ 2,488,000                 

ครุภณัฑ์ 2,488,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์  

วทิยาลยัการอาชพีเวยีงสา ต าบลนาเหลอืง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการต ัง้ศูนยล์อ้  วทิยาลยัการอาชพีปวั ต าบลปวั 

อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน ชดุ 1 1,200,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 3,000,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มเสมอืนจริงแบบสามมติิดว้ยหุ่นยนตพ์รอ้ม

จอแสดงผล LCD ติดตวัไม่นอ้ยกวา่ 20 น้ิว พรอ้มเครื่องเชือ่มมกิ,ทกิและ

ไฟฟ้า  วทิยาลยัสารพดัช่างน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 3,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,879,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,879,000                 

งบลงทนุ 3,879,000                 

ครุภณัฑ์ 2,900,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบงานเชือ่มอตัโนมตัิในงานอตุสาหกรรมพรอ้ม

ซอฟแวร ์E-Learning  วทิยาลยัเทคนิคน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน ชดุ 1 2,900,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 979,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 979,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียนแผนกวชิาช่างก่อสรา้ง  วทิยาลยัเทคนิค

น่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน รายการ 1 979,000                      
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มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 20,266,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 20,266,100                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 20,266,100                

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 20,266,100                

งบอดุหนุน 20,266,100                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,746,100                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบปรบัมมุมอง 

แบบที่ 2  วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั ชดุ 2 192,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบปรบัมมุมอง

คงที่ส  าหรบัติดต ัง้ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ ต าบล

ม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 2 110,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึภาพวดีโีอพรอ้มอปุกรณ์ วทิยาลยัสงฆน์คร

น่านฯ  ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 38,900                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้บุนวม  วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  ต าบลม่วงตึด๊ 

อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตวั 400 384,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอ

เมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 วทิยาลยัสงฆน์คร

น่านฯ  ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  ต าบลม่วงตึด๊ 

อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 20 340,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน เครื่อง 12 338,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  วทิยาลยัสงฆน์ครน่าน

ฯ  ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 20 116,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงตามสาย วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  ต าบล

ม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเตียงนอน ขนาด 3.5 ฟตุ วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  

ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 30 405,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊โรงอาหาร  วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  ต าบลม่วงตึด๊

 อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 50 750,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไฟส่องถนน-โซลา่เซล(LED Solar Lighting) วทิยาลยั

สงฆน์ครน่านฯ  ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 30 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขกพรอ้มอปุกรณ์ วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  ต าบล

ม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่นกระจกสูง  วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  

ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตู ้ 20 100,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอร ์ขนาด 0.60 x 0.80 x 0.75 พรอ้มเกา้อี้ 

วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 30 210,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้  วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  ต าบล

ม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 15 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัเอนกประสงคห์นา้เหลก็  วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ 

 ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 20 310,000                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์ วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  ต าบลม่วงตึด๊

 อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 12 180,000                      

รายการระดบัที1่: โทรโขง่มอืถอื (8 ตวั/ชดุ) วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  ต าบล

ม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 2 31,800                        

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

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว วทิยาลยัสงฆ์

นครน่านฯ  ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 10 550,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2  วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 10 230,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ Log File ระบบเครือขา่ย แบบที่ 2 

วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ  ต าบลม่วงตึด๊ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 400,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,520,000                   

รายการระดบัที1่: โดมอเนกประสงค ์วทิยาลยัสงฆน์ครน่านฯ ต าบลม่วงตึด๊ 

อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน หลงั 1 13,520,000                   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 32,716,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 32,716,100                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 31,152,700                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 31,152,700                

งบลงทนุ 31,152,700                

ครุภณัฑ์ 4,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารวทิยบริการ ต าบลฝายแกว้ 

อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 4,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,652,700                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุอาคารกองบริหารทรพัยากร   ต าบล

ฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน รายการ 1 5,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,852,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการเกษตรชวีภาพ ต าบลฝายแกว้ 

อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน หลงั 1 20,852,700                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1,563,400                 

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 1,563,400                 

งบลงทนุ 1,563,400                 

ครุภณัฑ์ 1,563,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,563,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการดา้นการเรียนการสอน   ต าบล

ฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 564,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการเรียนรูห้ลกัสูตรการจดัการ ต าบล

ฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 229,400                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการส าหรบันกับญัช(ีBA201) หอ้ง

ระบบสารสนเทศทางบญัช ีต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางเทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การตลาด ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการการบูรณาการภาษาและสงัคม 

ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน ชดุ 1 170,000                      

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8,450,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,450,000                 
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ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 8,150,000                 

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 8,150,000                 

งบอดุหนุน 8,150,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,150,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการนวตักรรมการปลูกป่าโดยใช ้3 โครงการ 0 8,150,000                    

 ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 300,000                   

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 300,000                   

งบอดุหนุน 300,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าไอศกรีม ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดั เครื่อง 1 300,000                      

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 508,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 508,000                   

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 508,000                   

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 508,000                   

งบลงทนุ 508,000                   

ครุภณัฑ์ 508,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 272,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัอเนกประสงค ์ ต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน ตวั 100 160,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พลาสติก ต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ตวั 400 112,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 5 141,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

3,800 ลติรต่อนาท ีต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 95,000                        

กระทรวงสาธารณสขุ 108,426,000               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 108,338,600              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 108,338,600              

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 10,373,000                

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 10,373,000                

งบลงทนุ 10,373,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,373,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,373,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 450 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราชปวั ต าบลวรนคร อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน หลงั 1 10,373,000                   

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 94,716,800                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 94,716,800                

งบลงทนุ 94,716,800                

ครุภณัฑ์ 8,920,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 5,520,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลนาหมืน่ ต าบลบ่อแกว้ 

อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 480,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิ โรงพยาบาลนานอ้ย ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยพยงุตวัแบบมรีางเลือ่น โรงพยาบาลท่าวงัผา 

ต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลนานอ้ย ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิดซบัซอ้น 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วย

หายใจและเครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดม

ยาสลบ โรงพยาบาลน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 2,000,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลแม่จริม ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลเชยีงกลาง ต าบลเชยีงกลาง อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 1,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,796,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,627,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระ หลงั 1 9,627,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 76,169,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน 7 ชัน้ จ านวน 156 เตียง เป็นอาคาร 

คสล.7 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลน่าน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน หลงั 1 76,169,800                   

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 3,248,800                 

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 3,248,800                 

งบลงทนุ 3,248,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,248,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,248,800                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี ขนาดน า้ไม่นอ้ยกวา่ 60 ลูกบาศก์

เมตร/วนั โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระ ระบบ 1 3,248,800                    

กรมควบคุมโรค 84,400                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 84,400                     

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 84,400                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 84,400                     

งบลงทนุ 84,400                     

ครุภณัฑ์ 84,400                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 84,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนหว้ยโกน๋ ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนหว้ยโกน๋ 

ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนหว้ยโกน๋ ต าบลหว้ยโกน๋ 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน ตู ้ 1 5,500                         

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 3,000                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,000                      

ผลติภณัฑสุ์ขภาพและสถานประกอบการไดร้บัการก ากบัดูแลและตรวจสอบใหม้ี

มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่  าหนด 3,000                      

ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของผลติภณัฑสุ์ขภาพใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 3,000                      

งบลงทนุ 3,000                      

ครุภณัฑ์ 3,000                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,000                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งปฏบิตัิการ ด่านอาหารและยาทุ่งชา้ง     อ าเภอ

ทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ตวั 2 3,000                         

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 13,665,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 13,252,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 13,252,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 12,212,000                

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 12,212,000                

งบอดุหนุน 12,212,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,212,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เชยีงราย ต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตาแกว้ ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพวงพยอม ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เจดยี ์ต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัน า้มวบ ต าบลน า้มวบ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีมงคล ต าบลขึง่ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสา้นนาหนองใหม่ ต าบลสา้นนาหนองใหม่ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน วดั 1 933,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสนัทะ ต าบลสนัทะ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับง ต าบลสถาน อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาไค ้ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสา้น ต าบลสนัทะ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักอก ต าบลท่านา้ว อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน วดั 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโป่งค า ต าบลน า้แก่น อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน วดั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองชา้งแดง ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน วดั 1 353,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่ ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน วดั 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแควง้ ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน วดั 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับ่อหยวก ต าบลบ่อเกลอืเหนือ อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาหวาย ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน วดั 1 933,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพรา้ว ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรอ้ง ต าบลวรนคร อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน วดั 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศาลา ต าบลเจดยีช์ยั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัผา ต าบลและ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน วดั 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตน้ผึ้งสามคัคีธรรม ต าบลดู่พงษ ์อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน วดั 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัฟ้าสวรรค ์ต าบลบา้นฟ้า อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัผาสงิห ์ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน วดั 1 400,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 240,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 240,000                   

งบอดุหนุน 240,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 240,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดั

ป่านนัทบุรีญาณสงัวราราม ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 240,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 800,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 800,000                   

งบอดุหนุน 800,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัปรางคว์ทิยา ต าบลปวั อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดันิโครธาราม ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมดอนมงคลสนัติสุขวทิยา ต าบลดู่พงษ ์อ าเภอสนัติสุข แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมานุสรณ์วดัฟ้าสวรรค ์ต าบลบา้นฟ้า อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 413,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 413,000                   

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 413,000                   

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 413,000                   

งบลงทนุ 413,000                   

ครุภณัฑ์ 413,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 413,000                      
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รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.พรีะยานุเคราะห ์3 ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม หอ้ง 1 413,000                      

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัน่าน ต าบลผาสงิห ์

อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัน่าน  ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัน่าน  ต าบลผาสงิห ์อ าเภอเมอืงน่าน ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 3,951,000                 

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 3,951,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,951,000                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 3,951,000                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 3,951,000                 

งบอดุหนุน 3,951,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,951,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัน่าน ไร่ 1050 3,951,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 290,960,700               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 47,605,200                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 47,605,200                

โครงการบูรณาการการคา้ การลงทนุ 25,670,000                

พฒันาและส่งเสริมผูป้ระกอบการใหม้ปีระสทิธภิาพสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัภูมภิาค 865,000                   

งบด าเนินงาน 865,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 865,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 865,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมธุรกจิแฟรนไชส ์(Franchise) 

ประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม 0 865,000                      

พฒันาอตุสาหกรรมแฟชัน่ลา้นนาตะวนัออกสู่ต่างประเทศ 24,805,000                

งบด าเนินงาน 24,805,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,805,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 24,805,000                   
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมรวมกลุม่คลสัเตอร์

อตุสาหกรรมแฟชัน่ลา้นนาตะวนัออก 0 2,565,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาเครื่องประดบัและผา้ทอลา้นนา

ตะวนัออกสู่อตุสาหกรรมแฟชัน่ 0 7,580,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการสรา้งนกัออกแบบอตุสาหกรรมแฟชัน่

ลา้นนาตะวนัออก 0 3,380,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายเครื่องประดบั

และผา้ทอลา้นนาตะวนัออกในประเทศ 0 11,280,000                   

โครงการบูรณาการสิ่งแวดลอ้มและสาธารณภยั 21,935,200                

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่าในพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 21,375,200                

งบด าเนินงาน 20,141,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,141,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 213,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,621,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโครงการเฝ้าระวงัและปฏบิตัิการไฟป่า

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจงัหวดัพะเยา 0 2,776,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโครงการ “เฝ้าระวงัและปฏบิตัิการไฟ

ป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จงัหวดัเชยีงราย” 0 3,471,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมลดประมาณเชื้อเพลงิ (การชงิ

เผา) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ยงัมสีภาพป่าคงสภาพ 0 2,022,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมการจดัต ัง้ศูนยส่์งเสริมการท า

การเกษตรปลอดการเผาและก าจดัเศษวสัดุเหลอืใช ้ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาชนในพื้นที่ที่มคีวามเสีย่งต่อการเกดิ

ไฟป่าเพือ่ช่วยปฏบิตัิงานป้องกนัและดบัไฟป่า 0 3,056,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโครงการประชาสมัพนัธเ์พือ่ป้องกนั

และแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่ากลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 0 2,896,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,577,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,577,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 354,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 354,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 505,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 255,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 675,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,900,000                    

งบลงทนุ 1,233,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,233,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,233,600                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งแนวกนัไฟ ในพื้นที่รบัผดิชอบสถานนีควบคุม

ไฟป่าศรีน่าน ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน กโิลเมตร 90 462,600                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งแนวกนัไฟ ในพื้นที่รบัผดิชอบของสถานี

ควบคุมไฟป่าแม่จริม ต าบลน า้ปาย อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน กโิลเมตร 90 462,600                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งแนวกนัไฟ ในพื้นที่รบัผดิชอบของสถานี

ควบคุมไฟป่านนัทบุรี ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน กโิลเมตร 60 308,400                      

ศูนยเ์รียนรูส้าธารณภยักลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 560,000                   

งบลงทนุ 560,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 560,000                      
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 560,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาศูนยพ์กัพงิ ต าบลเชยีงของ อ าเภอนา

นอ้ย จงัหวดัน่าน แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาศูนยพ์กัพงิ ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอ

บ่อเกลอื จงัหวดัน่าน แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาศูนยพ์กัพงิ ต าบลศรีภูม ิอ าเภอท่าวงั

ผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาศูนยพ์กัพงิ ต าบลตาลชมุ อ าเภอท่าวงั

ผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 140,000                      

จงัหวดัน่าน 243,355,500              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 243,355,500              

การพฒันาดา้นสงัคม 20,848,000                

ส่งเสริมงานอาชพีตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 972,500                   

งบด าเนินงาน 972,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 972,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 34,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 34,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 32,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโครงการส่งเสริมงานอาชพีตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 472,500                      

พฒันาคุณภาพชวีติเดก็ปฐมวยั ในพื้นทีภู่ฟ้าพฒันา (อ าเภอบอ่เกลอื และ อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรต)ิ ตามรอยเจา้ฟ้านกัโภชนาการ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกมุารี 1,045,700                 

งบด าเนินงาน 1,045,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,045,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,045,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโครงการพฒันาคุณภาพชวีติเด็กปฐมวยั 

ในพื้นที่ภูฟ้าพฒันา (อ.บ่อเกลอื และ อ.เฉลมิพระเกยีรติ) ตามรอยเจา้ฟ้า

นกัโภชนาการ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 0 1,045,700                    

ส่งเสริมอาหารกลางวนัใหแ้ก่นกัเรียนในถิน่ทรุกนัดาร 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,000,000                    

พระราชด าริ จดัการเรียนวชิาชพีบนพื้นทีสู่งและหา่งไกล อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

จงัหวดัน่าน 150,000                   

งบด าเนินงาน 150,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโครงการพระราชด าริ จดัการเรียนวชิาชพี

บนพื้นที่สูงและห่างไกล อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัน่าน 0 150,000                      
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ปรบัปรุงลานกฬีาเอนกประสงค ์หมูท่ี ่4 ต าบลหนองแดง อ าเภอแมจ่ริม (สนามหนา้ที่

วา่การอ าเภอแมจ่ริม) 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานกฬีาเอนกประสงค ์หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแดง 

อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,900,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงภูมทิศันส์นามกฬีา 1,520,800                 

งบลงทนุ 1,520,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,520,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,520,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งและปรบัปรุงภูมทิศันส์นามกฬีา บา้นเด่นใหม่ หมู่

ที่ 9 ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,520,800                    

พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนระดบัหมูบ่า้นชายแดน 500,000                   

งบด าเนินงาน 500,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนระดบั 0 500,000                      

ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค์ 3,759,000                 

งบลงทนุ 3,759,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,759,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,759,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานกฬีาเอนกประสงค ์บา้นศรีมงคล หมู่ที1่ 

ต าบลขึง่ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 3,759,000                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 65,929,600                

สรา้งฝาย สรา้งน า้ พฒันาคน สนบัสนุนพื้นทีต่ามนโยบายทีด่นิแหง่ชาต ิ(คทช.) 6,000,000                 

งบด าเนินงาน 200,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 65,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 85,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 85,000                        

งบลงทนุ 5,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,800,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าฝายผสมผสานแบบตาขา่ยคลมุหนิทิ้ง จ.น่าน แห่ง 200 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าฝายกึ่งถาวร จ.น่าน แห่ง 100 3,800,000                    

จดัการองคค์วามรูสู่้การเป็นแหลง่เรียนรูส้  าหรบัฟ้ืนฟูป่าตน้น า้ ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 512,000                   
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งบด าเนินงาน 512,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 512,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 462,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 462,000                      

อนุรกัษป่์าน่าน “จากหอ้งเรียนสู่ชมุชน ขยายผลอยา่งย ัง่ยนื” 2,000,000                 

งบด าเนินงาน 2,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 67,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 67,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 66,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินโครงการอนุรกัษป่์าน่าน “จาก

หอ้งเรียนสู่ชมุชน ขยายผลอยา่งย ัง่ยนื” 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 300,000                      

ปลูกป่า 3 อยา่ง ประโยชน ์4 อยา่ง ตามแนวพระราชด าริ 900,000                   

งบด าเนินงาน 900,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 100,000                      

อบรมสรา้งความเขา้ใจตามนโยบายทีด่นิแหง่ชาต ิ(คทช.) และแผนปฏบิตักิารภายใต ้

ยทุธศาสตรก์ารบูรณาการจดัการป่าเสื่อมสภาพบนพื้นทีสู่งชนั (เขาหวัโลน้) 2,560,000                 

งบด าเนินงาน 2,560,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 756,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 252,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 252,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 252,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 540,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานโครงการ 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 990,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 990,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 150,000                      

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้น่าน ในพื้นทีบ่า้นเมอืงจงั หมูท่ี ่2 ,หมูท่ี ่5 ,หมูท่ี ่10

 ต าบลเมอืงจงั อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน 12,800,000                

งบลงทนุ 12,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,800,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 12,800,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน บา้นน า้ครกใหม่

เกาะสวรรค ์หมู่ที่ 10 ต าบลกองควาย อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ความ แห่ง 1 12,800,000                   
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ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้น่าน ในพื้นทีบ่า้นดอนไชย หมูท่ี ่13 ,หมูท่ี ่7,ต าบล

กลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 5,962,000                 

งบลงทนุ 5,962,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,962,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,962,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน บา้นดอนไชย หมู่ที่

 13, หมู่ที่ 7 ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ความยาว 100.00 แห่ง 1 5,962,000                    

ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่า้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่ 5,030,000                 

งบลงทนุ 5,030,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,030,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 5,030,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่ บา้น

ไชยสถาน หมู่ที่ 2 บา้นศรีเกดิ หมู่ที่ 3 บา้นฝาง หมู่ที่ 5 และบา้นตาแกว้ 

หมู่ที่ 6 ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน แห่ง 1 5,030,000                    

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้น่าน ในพื้นทีบ่า้นน า้ครกใหมเ่กาะสวรรค ์หมูท่ี ่10 

 ต าบลกองควาย อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 6,082,000                 

งบลงทนุ 6,082,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,082,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,082,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน ในพื้นที่บา้นน า้

ครกใหม่เกาะสวรรค ์หมู่ที่ 10  ต าบลกองควาย อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน

 ความยาว 100 เมตร แห่ง 1 6,082,000                    

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัล  าน า้สา ผาโงม้ ในพื้นทีบ่า้นขึง่ใต ้หมูท่ี ่3 ต าบลขึง่ 

อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 6,066,000                 

งบลงทนุ 6,066,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,066,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,066,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัล  าน า้วา้ ผาโงม้ ในพื้นที่

บา้นขึง่ใต ้หมู่ที่ 3 ต าบลขึง่ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ความยาว 100 เมตร แห่ง 1 6,066,000                    

วางกลอ่งเกเบี้ยนล าน า้มวบ บา้นนาหมนั หมูท่ี ่4 บา้นตอง หมูท่ี ่5 และบา้นตองเจริญ

ราษฎร ์หมูท่ี ่6 ต าบลแมจ่ริม อ าเภอแมจ่ริม จงัหวดัน่าน 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: วางกลอ่งเกเบี้ยนล าน า้มวบ บา้นนาหมนั หมู่ที่ 4 บา้นตอง

 หมู่ที่ 5 และบา้นตองเจริญราษฎร ์หมู่ที่ 6 ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม แห่ง 1 12,000,000                   

ก่อสรา้งพนงักนัตลิง่พงับา้นสถาน 5,015,600                 

งบลงทนุ 5,015,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,015,600                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,015,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพนงักนัตลิง่พงับา้นสถาน จ.น่าน แห่ง 1 5,015,600                    

ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หว้ยเป๋ย หมูท่ี ่1 ต าบลจอมจนัทร ์อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 1,002,000                 

งบลงทนุ 1,002,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,002,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,002,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หว้ยเป๋ย หมู่ที่ 1 ขนาดสนัฝายสูง 1.50

 ม. ผนงัขา้งสูง 3.00 ม.กวา้ง 12.00 ม. คลองส่งน า้ ขนาดกวา้ง 1.00 ม. สูง 

0.90 ม. ยาว 225 ม. หนา 0.10 ม. แห่ง 1 1,002,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 3,872,000                 

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิต ารวจภูธรจงัหวดัน่าน 600,000                   

งบด าเนินงาน 600,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโครงการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

ต ารวจภูธรจงัหวดัน่าน 0 600,000                      

สรา้งเครือขา่ยและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน ในการป้องกนัปราบปรามภยั

คุกคามดา้นความม ัน่คงตามแนวชายแดน 500,000                   

งบด าเนินงาน 500,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโครงการสรา้งเครือขา่ยและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกนัปราบปรามภยัคุกคามดา้นความ

ม ัน่คงตามแนวชายแดน 0 500,000                      

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิแบบบูรณาการ 772,000                   

งบด าเนินงาน 772,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 772,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 772,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

แบบบูรณาการ 0 772,000                      

เสริมสรา้งความเขม้แขง็สู่การพฒันาการศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกจิ การทอ่งเทีย่ว 

เพือ่ชมุชน และสงัคมทีม่ ัน่คง 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเขา้สู่พื้นที่การเกษตรสายหว้ยกบั เชือ่ม

ระหวา่ง บา้นนาไค ้หมู่ที่ 5 ต าบลบวัใหญ่ – บา้นหว้ยจอย หมู่ที่ 2 ต าบล

สนัทะ อ.นานอ้ย จ.น่าน ระยะทาง 2,500 เมตร สายทาง 1 2,000,000                    

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 50,063,500                

พฒันาศกัยภาพเครื่องเงนิและผา้ทอเมอืงน่าน 3,500,000                 

งบด าเนินงาน 3,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,410,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคลสัเตอร์

เครื่องเงนิและผา้ทอเมอืงน่าน 0 650,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันารูปแบบผลติภณัฑเ์ครื่องเงนิและผา้

ทอเมอืงน่านเชงินวตักรรม มุ่งเนน้พฒันาเครื่องเงนิและผา้ทอเมอืงน่าน 

ภายใตแ้นวคิดเชงิสรา้งสรรคท์ี่เนน้ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ 0 1,750,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมและพฒันาการตลาด 0 1,010,000                    

เพิม่ช่องทางการตลาดสนิคา้ OTOP เชื่อมโยงสู่ AEC 3,000,000                 

งบด าเนินงาน 3,000,000                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 36,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,563,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP 0 2,563,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 400,000                      

ตลาดนดัชมุชนคนเมอืงน่าน 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัตลาดนดัชมุชนคนเมอืงน่าน 0 1,000,000                    

ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่การเชื่อมโยงการคา้กบักลุ่มประเทศอาเซยีน +3 3,620,500                 

งบด าเนินงาน 3,620,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,620,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 67,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 28,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 9,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,552,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัอบรมเชงิปฏบิตัิการ เพือ่บ่มเพาะในการ

พฒันาผลติภณัฑ ์และการสรา้งตนเองใหเ้ป็น นกัขายใหก้บัผูป้ระกอบการ 0 275,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัหรือเขา้ร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้

ในระดบัภูมภิาค 0 1,777,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัหรือเขา้ร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้

ในกลุม่ประเทศอาเซยีน+3 0 1,500,000                    

พฒันาอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารเพือ่เชื่อมโยงการตลาด 3,500,000                 

งบด าเนินงาน 3,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,410,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคลสัเตอร์

แปรรูปการเกษตรและอาหาร 0 650,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันารูปแบบผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ์

อตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร มุ่งพฒันาอตุสาหกรรมแปรรูป

การเกษตรและอาหารภายใตแ้นวคิดเชงิสรา้งสรรคท์ี่เนน้ใชน้วตักรรม และ

เทคโนโลยสีมยัใหม่ 0 1,260,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมและพฒันาการตลาดอตุสาหกรรม

แปรรูปการเกษตรและอาหาร 0 1,500,000                    

ส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดผลติภณัฑจ์งัหวดัน่านสู่สากล 4,640,000                 

งบด าเนินงาน 4,640,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,640,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสรา้งตราสญัลกัษณ์ผลติภณัฑจ์งัหวดัน่าน 

(Nan Brand) 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการอบรมพฒันานกัการตลาดมอือาชพี 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์

ผลติภณัฑจ์งัหวดัน่าน 0 1,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดั Road show เพือ่เพิม่ช่องทาง

การตลาดผลติภณัฑจ์งัหวดัน่าน 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 40,000                        

มหกรรมเครื่องเงนิและผา้ทอเมอืงน่าน ครัง้ที ่6 1,800,000                 

งบด าเนินงาน 1,800,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,780,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมเครื่องเงนิและผา้ทอเมอืง 0 1,780,000                    

พฒันาศกัยภาพผูผ้ลติผูป้ระกอบการ OTOP อ าเภอบอ่เกลอื จงัหวดัน่าน 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 100,000                      

ก่อสรา้งศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้ OTOP 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้ OTOP บา้นตาลชมุ หมู่ที่ 1 

ต าบลตาลชมุ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,000,000                    

เพิม่ศกัยภาพสนิคา้วสิาหกจิชมุชนอ าเภอบอ่เกลอื จงัหวดัน่าน 520,000                   

งบด าเนินงาน 520,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 520,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 200,000                      

ก่อสรา้งถนนลาดยางสายบา้นดอนมลู อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 9,500,000                 

งบลงทนุ 9,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,500,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง บา้นเขานอ้ย - บา้นดอนมูล อ.เมอืง

น่าน จ.น่าน ระยะทาง 2.378 กโิลเมตร สายทาง 1 9,500,000                    

ก่อสรา้งถนนลาดยาง  บา้นหนองเต่า - บา้นนาขอ่ย ต าบลมว่งตึด๊ อ าเภอภูเพยีง 

จงัหวดัน่าน 7,170,000                 

งบลงทนุ 7,170,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,170,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,170,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง บา้นหนองเต่า - บา้นนาขอ่ย  ต.

ม่วงตึด๊  อ.ภูเพยีง จ.น่าน สายทาง 1 7,170,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนอง - บา้นไหลน่่าน ต าบลกลางเวยีง 

อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 9,080,000                 

งบลงทนุ 9,080,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,080,000                    
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,080,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง สายบา้นหนอง - บา้นไหลน่่าน 

ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน สายทาง 1 9,080,000                    

ซอ่มแซมผวิถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมูบ่า้น บา้นบอ่หยวก หมูท่ี ่3 ต าบลบอ่

เกลอืเหนือ อ าเภอบอ่เกลอื จงัหวดัน่าน 445,000                   

งบลงทนุ 445,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 445,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 445,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น บา้น

บ่อหยวก หมู่ที่ 3 ต าบลบ่อเกลอืเหนือ อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน สายทาง 1 445,000                      

ก่อสรา้งสะพาน คสล. ขา้มน า้ริม บา้นพ่อ หมู ่3 จดุซอยบา้นนายนวล 1,188,000                 

งบลงทนุ 1,188,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,188,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพาน คสล. ขา้มน า้ริม บา้นพ่อ หมู่ที่ 3 จดุซอย

บา้นนายนวล จ.น่าน แห่ง 1 1,188,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 63,084,000                

ส่งเสริมการปลูกไผเ่ศรษฐกจิทดแทนพื้นทีเ่ขาหวัโลน้และพื้นทีป่ลูก ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์

ทีไ่มเ่หมาะสมในพื้นทีโ่ครงการตามนโยบาย คทช. 134,000                   

งบด าเนินงาน 134,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 134,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 72,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 72,000                        

พฒันาศกัยภาพการผลติปศุสตัวใ์นพื้นทีจ่ดัทีด่นิท  ากนิภายใตค้ณะอนุกรรมการ

นโยบายทีด่นิแหง่ชาติ 2,500,000                 

งบด าเนินงาน 750,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 84,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 28,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 28,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 28,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนต์ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 305,000                      

งบลงทนุ 1,750,000                 

ครุภณัฑ์ 1,750,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,750,000                    
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รายการระดบัที1่: ตูฟ้กัไขอ่ตัโนมตัิ ขนาด 500 ฟอง ตู ้ 50 1,750,000                    

ส่งเสริมการปลูกกลว้ยเพือ่แกไ้ขปญัหาป่าตน้น า้ 1,052,000                 

งบด าเนินงาน 1,052,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,052,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 482,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาศึกษาดูงานการผลติแปรรูป 0 482,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 480,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 480,000                      

ส่งเสริมกจิกรรมขยายผลโครงการปิดทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชด าริ 6,495,100                 

งบด าเนินงาน 6,495,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,495,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 228,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปฏบิตัิงาน 0 228,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 325,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 325,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,300,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 34,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,607,400                    

ขบัเคลือ่นการปรบัเปลีย่นการเกษตรแบบด ัง้เดมิไปสู่การเกษตรแบบทฤษฎใีหมต่าม

แนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 2,304,600                 

งบด าเนินงาน 2,304,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,304,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 286,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 74,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 74,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 216,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปฏบิตัิงาน 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,728,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,728,200                    

ลดตน้ทนุในการสูบน า้เพือ่การเกษตรบนพื้นทีสู่งดว้ยพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติยน์อ้ม

น าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 1,985,500                 

งบด าเนินงาน 110,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 110,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 38,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 72,500                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 72,500                        

งบลงทนุ 1,875,000                 

ครุภณัฑ์ 1,875,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,875,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุสูบน า้พลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์ขนาด 3,600 วตัต์ ชดุ 5 1,875,000                    

เกษตรทฤษฎใีหม ่อ าเภอบอ่เกลอื จงัหวดัน่าน 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 50,000                        

พฒันาศกัยภาพการผลติปศุสตัวอ์  าเภอนาหมืน่ 764,000                   

งบด าเนินงาน 328,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 43,100                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 43,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 277,700                      

งบลงทนุ 436,000                   

ครุภณัฑ์ 436,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 436,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้พรอ้มมอเตอร ์ขนาด 3 แรงมา้ เครื่อง 6 210,000                      

รายการระดบัที1่: ตูฟ้กัไขไ่ฟฟ้า ขนาดจไุม่นอ้ยกวา่ 1,000 ฟอง ตู ้ 8 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารแบบแนวนอน ครัง้ละไม่นอ้ยกวา่ 200 เครื่อง 2 140,000                      

พฒันาระบบการขนส่งผลผลติการเกษตรบา้นสลี 557,000                   

งบลงทนุ 557,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 557,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 557,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นสล ีหมู่ที่ 1 ต าบล

ทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ขนาดความกวา้ง 4.00 เมตร ความหนา 

0.15 เมตร ความยาว 200.00 เมตร สายทาง 1 557,000                      

พฒันาระบบการขนส่งผลผลติการเกษตร บา้นสล ีบา้นน า้พิ 499,000                   

งบลงทนุ 499,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 499,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นสล ีหมู่ที่ 1 - บา้น

น า้พ ิหมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร

 หนา 0.10 เมตร ยาว 220.00 เมตรไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร															หรือ

ปริมาณงานไม่นอ้ย 880.00 ตารางเมตร															 สายทาง 1 499,000                      

พฒันาระบบการขนส่งผลผลติการเกษตร บา้นงอบเหนือ (สายนางอบ) 499,000                   

งบลงทนุ 499,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 499,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนเขา้สู่พื้นที่การเกษตรสายนางอบ บา้นงอบ

เหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ขนาดความกวา้งเฉลีย่ 

3.00 เมตรหนาเฉลีย่ 1.00 - 1.50 เมตร ยาวรวม 200 เมตร (หรือมพีื้นที่ สายทาง 1 499,000                      

พฒันาระบบน า้เพือ่การเกษตรบา้นทุ่งผึ้ง 200,700                   

งบลงทนุ 200,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถงัเกบ็น า้คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นงอบเหนือ หมู่ที่

 5 ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ขนาดจ ุ50 ลบ.ม. ขนาด 5.10x5.10

  เมตร  สูง 2.70 เมตร แห่ง 1 200,700                      

พฒันาระบบน า้เพือ่การเกษตรบา้นทุ่งอา้ว 888,000                   
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งบลงทนุ 888,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 888,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 888,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางเหมอืงคอนกรีตเสริมเหลก็ จ.น่าน กวา้ง 0.60 

 เมตร  สูง  0.40  เมตร ยาวรวม  640.00 เมตร  หนา   0.10 เมตร แห่ง 1 888,000                      

พฒันาระบบการขนส่งผลติภณัฑช์มุชนบา้นงอบเหนือ (สายอ่างเกบ็น า้งอบ) 470,000                   

งบลงทนุ 470,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 470,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 470,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายอ่างเกบ็น า้งอบ บา้น

งอบเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน กวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไม่มไีหลท่าง (หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 470,000                      ปรบัปรุงถนนดนิ บา้นน่านม ัน่คง หมูท่ี ่7 ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสนัตสุิข จงัหวดั

น่าน 446,000                   

งบลงทนุ 446,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 446,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 446,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนดนิ น่านม ัน่คง หมู่ที่ 7 ต าบลป่าแลวหลวง 

อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน แห่ง 1 446,000                      

ปรบัปรุงถนนดนิ บา้นดอนไชย หมูท่ี ่6 ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสนัตสุิข จงัหวดัน่าน 480,000                   

งบลงทนุ 480,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 480,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนดนิ บา้นดอนไชย หมู่ที่ 6 ต าบลป่าแลวหลวง

 อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน แห่ง 1 480,000                      

ก่อสรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. (หว้ยขอนแก่น) บา้นน่านม ัน่คง หมูท่ี ่7 ต าบลป่าแลว

หลวง อ าเภอสนัตสุิข จงัหวดัน่าน 217,000                   

งบลงทนุ 217,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 217,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 217,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนดนิ น่านม ัน่คง หมู่ที่ 7 ต าบลป่าแลวหลวง 

อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน แห่ง 1 217,000                      

ก่อสรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. (หว้ยเฮี้ยนอ้ย) บา้นดอนไชย หมูท่ี ่6 ต าบลป่าแลว

หลวง อ าเภอสนัตสุิข จงัหวดัน่าน 218,000                   

งบลงทนุ 218,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 218,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 218,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม คสล. หว้ยเอี้ยนอ้ย บา้นดอนไชย

 หมู่ที่ 6 ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน แห่ง 1 218,000                      

ก่อสรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. (หว้ยผาตนีเสอื) บา้นดอนไชย หมูท่ี ่6 ต าบลป่าแลว

หลวง อ าเภอสนัตสุิข จงัหวดัน่าน 218,000                   

งบลงทนุ 218,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 218,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 218,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม คสล. หว้ยผาตีนเสอื บา้นดอนไชย

 หมู่ที่ 6 ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน แห่ง 1 218,000                      
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ซอ่มแซมล าเหมอืงคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองผกุ หมูท่ี ่10 ต าบลเปือ อ าเภอเชยีง

กลาง จงัหวดัน่าน 498,200                   

งบลงทนุ 498,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 498,200                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 498,200                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมล าเหมอืงคอนกรีตเสริมเหลก็ จ.น่าน กวา้ง  0.40

 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.40 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.12 เมตร แห่ง 1 498,200                      

ซอ่มแซมล าเหมอืงคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นเจดยี ์หมูท่ี ่3  ต าบลเชยีงกลาง อ าเภอ

เชยีงกลาง  จงัหวดัน่าน 491,200                   

งบลงทนุ 491,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 491,200                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 491,200                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมล าเหมอืงคอนกรีตเสริมเหลก็ จ.น่าน กวา้ง 0.40 

เมตร  ลกึเฉลีย่ 0.40 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.12 เมตร แห่ง 1 491,200                      

ซอ่มแซมล าเหมอืงคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นน า้คา หมูท่ี ่1 ต าบลพญาแกว้ อ าเภอ

เชยีงกลาง จงัหวดัน่าน 497,700                   

งบลงทนุ 497,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 497,700                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 497,700                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมล าเหมอืงคอนกรีตเสริมเหลก็ จ.น่าน กวา้ง 1.00 

เมตร ลกึเฉลีย่ 1.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.12 เมตร แห่ง 1 497,700                      

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นปางสา หมู ่3 ทา่วงัผา 569,000                   

งบลงทนุ 569,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 569,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 569,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นปางสา หมู่ที่ 3 

ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 

300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ตารางเมตร สายทาง 1 569,000                      

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพการผลติการเกษตร (ระบบส่ง

น า้อ่างเกบ็น า้หว้ยเฮี้ย ต าบลตาลชมุ อ าเภอทา่วงัผา) 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,000,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยเฮี้ย ต.ตาลชมุ อ.ท่าวงั แห่ง 1 8,000,000                    

วางกลอ่งเกเบี้ยนล าน า้แมจ่ริม บา้นหนองแดง หมูท่ี ่5 ต าบลหนองแดง และบา้นทุ่ง

กวาง หมูท่ี ่4 ต าบลหมอเมอืง อ าเภอแมจ่ริม จงัหวดัน่าน 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: วางกลอ่งเกเบี้ยนล าน า้แม่จริม บา้นหนองแดง หมู่ที่ 5 

ต าบลหนองแดง และบา้นทุ่งกวาง หมู่ที่ 4 ต าบลหมอเมอืง อ าเภอแม่จริม แห่ง 1 7,000,000                    

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพการผลติการเกษตร 19,000,000                

งบลงทนุ 19,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 19,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอ่างเกบ็น า้พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลตาลชมุ อ าเภอ

ท่าวงัผา จงัหวดัน่าน แห่ง 1 19,000,000                   

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพการผลติการเกษตร 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพ

การผลติการเกษตร จ.น่าน แห่ง 1 7,000,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 39,558,400                

มหกรรมวถิถีิน่สบืสานศิลป์ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่จงัหวดัน่าน 960,000                   

งบด าเนินงาน 960,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 960,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 960,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 960,000                      

เสน้ทางจกัรยานเพือ่การทอ่งเทีย่ว 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสน้ทางจกัรยานเพือ่การท่องเที่ยว บา้นตาลชมุ 

หมู่ที่ 1 - บา้นป่าสกั หมู่ที่ 3 - บา้นน า้ครก หมู่ที่ 4 ต าบลตาลชมุ อ าเภอ แห่ง 1 5,000,000                    

ส่งเสริมพฒันาและฟ้ืนฟูทรพัยากรทอ่งเทีย่วชมุชน 200,000                   

งบด าเนินงาน 200,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 200,000                      

ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิถนนคอนกรีตโดยการเสริมผวิแอสฟลัตกิคอนกรีต สายเขา้สู่

สถานทีท่อ่งเทีย่วพระธาตเุขาแสงต าบลบอ่แกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน 3,361,000                 

งบลงทนุ 3,361,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,361,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,361,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิถนนคอนกรีตโดยการเสริมผวิแอส

ฟสัติกคอนกรีต สายเขา้สู่สถานที่ท่องเที่ยวพระธาตุเขาแสง บา้นดอยงาม 

หมู่ที่ 10 ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน สายทาง 1 3,361,000                    

การจดังานสบืสานประเพณีของดบีอ่เกลอื 500,000                   

งบด าเนินงาน 500,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานสบืสานประเพณีของดบี่อเกลอื 0 500,000                      

ก่อสรา้งถนน คสล. เสน้ทางสู่แหลง่ทอ่งเทีย่ววงัลูน อ าเภอแมจ่ริม จงัหวดัน่าน 3,540,000                 

งบลงทนุ 3,540,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,540,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,540,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เขา้สู่แหลง่ท่องเที่ยว

วงัลูนบา้นแควง้ หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน สายทาง 1 3,540,000                    

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและยกระดบัการจดัการทอ่งเทีย่วอ าเภอนานอ้ย 7,484,000                 
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งบด าเนินงาน 200,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแสดงลานวฒันธรรมวถิชีวีติพื้นบา้นวดัใหม่ 0 200,000                      

งบลงทนุ 7,284,000                 

ครุภณัฑ์ 1,150,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: รถราง ขนาด 28 ที่น ัง่ ชนิดลอ้ยาง 4 ลอ้ เครื่องยนตข์นาด

ไม่ต า่กวา่ 2,000 ซซี ีจงัหวดัน่าน คนั 1 1,150,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,134,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,058,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟสัติกคอนกรีต บา้นหนองหา้ หมู่ที่ 8 

ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน สายทาง 1 3,058,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่งมงคลใหเ้ป็นศูนย์

พฒันาการท่องเที่ยว บา้นทุ่งมงคล หมู่ที่ 6ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนานอ้ย แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงตลาดรา้นคา้ชมุชนบา้นกติตินนัท ์หมู่ที่ 14 ต าบล

ศรีษะเกษ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงกาดวถิชีมุชนต าบลสนัทะ (กาดม ัว่ครวัแลง) บา้น

สนัทะ หมู่ที่ 6 ต าบลสนัทะ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน แห่ง 1 200,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,776,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยแ์สดงวฒันธรรมชาวเขาเผ่ามง้ บา้นขนุสถาน 

ต าบลสนัทะ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพาดสายเคเบิ้ลอากาศ เขา้แหลง่

ท่องเที่ยว อ่างเกบ็น า้แหง หมู่ที่ 9 ต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,476,000                    

ประชาสมัพนัธส่์งเสริมการทอ่งเทีย่วอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืจงัหวดัน่าน 470,000                   

งบด าเนินงาน 470,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 470,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 470,000                      

รายการระดบัที2่: กจิกรรมประชาสมัพนัธส่์งเสริมการท่องเที่ยวอยา่ง

สมดุลและย ัง่ยนืจงัหวดัน่าน 0 470,000                      

พฒันาและฟ้ืนฟูเมอืงเก่าเวยีงวรนคร สู่ระบบนิเวศนท์ีย่ ัง่ยนื 11,000,000                

งบลงทนุ 11,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพฒันาและฟ้ืนฟูเมอืงเก่าเวยีงวรนครสู่ระบบ

นิเวศนท์ี่ย ัง่ยนื ต าบลวรนคร อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน แห่ง 1 11,000,000                   

ทอ่งเทีย่วเชื่อมโยงกลุ่มชาตพินัธุล์ุ่มน า้โขง 2,000,000                 

งบด าเนินงาน 2,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโครงการการท่องเที่ยวเชือ่มโยงกลุม่ชาติ 0 2,000,000                    

พฒันายกระดบัศกัยภาพบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 1,679,900                 

งบด าเนินงาน 1,679,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,679,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,679,900                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันายกระดบัศกัยภาพบุคลากรดา้นการ 0 1,679,900                    

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วแก่งสะมา้เกา้บ ัง้บา้นตึด๊ หมูท่ี ่10 ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอ

เชยีงกลาง จงัหวดัน่าน 1,996,000                 

งบลงทนุ 1,996,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,996,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,996,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวแก่งสะมา้เกา้บ ัง้บา้นตึด๊  หมู่ที่ 10  

ต าบลพระพทุธบาท  อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน แห่ง 1 1,996,000                    

ปรบัปรุงลานวดัถมืตอง 1,367,500                 

งบลงทนุ 1,367,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,367,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,367,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานวดัถมืตอง ต าบลถมืตอง อ าเภอเมอืงน่าน แห่ง 1 1,367,500                    


