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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 12,341,968,434           

จงัหวดัเชียงราย 12,341,968,434           

ส านักนายกรฐัมนตรี 5,757,800                 

กรมประชาสมัพนัธ์ 5,193,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 5,193,000                 

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 5,193,000                 

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 5,193,000                 

งบลงทนุ 5,193,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,193,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,193,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัราชการพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งประกอบ สถานี

วทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั แห่ง 1 5,193,000                    

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                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 360,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 360,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 360,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 360,000                   

งบอดุหนุน 360,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 13 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 42 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

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

กระทรวงกลาโหม 62,926,500                

กองบญัชาการกองทพัไทย 62,926,500                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 62,926,500                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 62,926,500                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 20,574,000                

งบลงทนุ 20,574,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,574,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,574,000                   

รายการระดบัที1่: การสรา้งทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น 

จงัหวดัเชยีงราย กม. 1.95 7,460,700                    

รายการระดบัที1่: การสรา้งทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น 

จงัหวดัเชยีงราย กม. 0.48 1,321,100                    

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

01570000 จงัหวดัเชียงราย
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รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น

 จงัหวดัเชยีงราย กม. 6.2 2,925,700                    

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น

 จงัหวดัเชยีงราย กม. 7.6 2,905,400                    

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น

 จงัหวดัเชยีงราย กม. 10.2 4,001,000                    

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเวยีง

แก่น จงัหวดัเชยีงราย กม. 4.5 1,960,100                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 42,352,500                

งบลงทนุ 42,352,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,352,500                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,678,900                    

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งถงัเกบ็น า้ ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 101,100                      

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งถงัเกบ็น า้ ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 101,100                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 320,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 320,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเวยีงแก่น 

จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเวยีงแก่น 

จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 320,300                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 40,673,600                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 818,300                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 845,700                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 432,400                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 727,800                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 364,600                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 425,100                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลงิ้ว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,012,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลครึ่ง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั แห่ง 1 2,956,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั แห่ง 1 3,717,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น 

จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 3,400,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 3,104,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,783,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,812,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 2,384,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 3,410,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 3,248,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 3,827,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 3,400,100                    

กระทรวงการคลงั 102,823,000               

กรมศุลกากร 102,823,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 102,823,000              

โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 102,823,000              

การพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 102,823,000              

งบลงทนุ 102,823,000              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,823,000                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 99,484,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารที่ท  าการด่านศุลกากรเชยีงแสนแห่ง

ใหม่และสิง่ปลูกสรา้งประกอบ ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั แห่ง 1 99,484,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 698,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานด่านศุลกากรเชยีงของ(เดมิ)   ต าบล

เวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารด่านพรมแดนท่าเรือบ ัค๊   ต าบลเวยีง 

อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 350,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,641,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารชดุพกัอาศยั ด่านศุลกากรเชยีงของ พรอ้ม

ถนนคอนกรีต   ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 741,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการด่านศุลกากร

แม่สาย   ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,900,000                    

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 18,676,000                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 8,773,100                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 7,865,600                 

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 7,537,300                 

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 624,800                   

งบด าเนินงาน 624,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 624,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 532,000                      

การคุม้ครองช่วยเหลอืและพฒันาศกัยภาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์ 6,912,500                 

งบด าเนินงาน 6,907,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,907,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 417,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 864,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,410,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 97,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 425,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 142,500                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 1,013,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 0 463,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการฝึกอาชพี 0 500,000                      

งบอดุหนุน 5,000                      

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 5,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าส่งตวัผูร้บัการสงเคราะหก์ลบัภูมลิ  าเนาเดมิ 0 5,000                         

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

งบด าเนินงาน 863,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 863,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการส่งเสริมการจา้งงาน 0 863,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 44,000                     

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 44,000                     

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 44,000                     

งบลงทนุ 44,000                     

ครุภณัฑ์ 44,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร  สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ต าบลเวยีงเหนือ 

อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 30,000                        

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 7,232,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 7,232,000                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 5,750,000                 

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 5,750,000                 

งบลงทนุ 5,750,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,750,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,750,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่ท  าการช ัน้เดยีว พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ

 ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัเชยีงราย   ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั แห่ง 1 5,750,000                    

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 1,482,000                 

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 1,482,000                 

งบลงทนุ 1,482,000                 

ครุภณัฑ์ 1,482,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่

สูงจงัหวดัเชยีงราย    ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 143,000                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา  ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดั

เชยีงราย    ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 17,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

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

พฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัเชยีงราย    ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูง

จงัหวดัเชยีงราย    ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 15,000                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ศูนยพ์ฒันาราษฎรบน

พื้นที่สูงจงัหวดัเชยีงราย    ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 15,000                        

กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั 2,484,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,484,600                 

ประชากรเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุม้ครองและ

พทิกัษส์ทิธิ 2,484,600                 

บริหารจดัการและยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการ 2,484,600                 

งบลงทนุ 2,484,600                 

ครุภณัฑ์ 1,034,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 535,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวั จงัหวดัเชยีงราย ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเงนิสด ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวั จงัหวดัเชยีงราย ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พรอ้มเกา้อี้ เบาะหนงั PVC ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวั จงัหวดัเชยีงราย ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 3 10,500                        

รายการระดบัที1่: ตูก้ระจกโชวผ์ลติภณัฑ ์(หนา้โลง่) ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวั จงัหวดัเชยีงราย ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดั ตู ้ 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรแ์คชเชยีร ์ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวั จงัหวดัเชยีงราย ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 198,600                      

รายการระดบัที1่:  เตารีด 4.5 ปอนต ์ก าลงัไฟฟ้า 1,000 วตัต ์ศูนยเ์รียนรู ้

การพฒันาสตรีและครอบครวั จงัหวดัเชยีงราย ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน อนั 10 6,000                         

รายการระดบัที1่: เตารีดหมอ้ตม้ 2,350 วตัต ์พรอ้มโตะ๊รองรีด ศูนยเ์รียนรู ้

การพฒันาสตรีและครอบครวั จงัหวดัเชยีงราย ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 

จงัหวดัเชยีงราย อนั 1 12,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวั จงัหวดัเชยีงราย ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ฝากระจกโคง้ ขนาด 7.0 คิว ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวั จงัหวดัเชยีงราย ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน ตู ้ 1 12,200                        

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้หอ้ง กวา้ง 1 เมตร ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวั จงัหวดัเชยีงราย ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 7,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องชงกาแฟ 2 หวั ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวั จงัหวดัเชยีงราย ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 79,900                        
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รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เคก้ เคานเ์ตอรตู์แ้ช่กระจก 1 ชัน้ ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวั จงัหวดัเชยีงราย ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน ชดุ 1 31,900                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวด์าวนไ์ลท ์ช ัน้ปรบัระดบัไดด้า้นหลงัเป็นกระจกเงา 

ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั จงัหวดัเชยีงราย ต าบลทรายขาว 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 13,900                        

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอร ์+ ซงิคน์ า้ ซงิคล์า้งจาน 2 หลมุมทีี่พกัแบบมตูี ้

ต่อบน ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั จงัหวดัเชยีงราย ต าบล

ทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เสื้อผา้ 2 บาน ลิ้นชกัใน ขนาด 1.20 x 1.80 เมตร 

ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั จงัหวดัเชยีงราย ต าบลทรายขาว 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 6,800                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 79,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย  

ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 60,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  100

 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย  ต าบล

ทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย จอ 2 19,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 221,400                      

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้หวัหุ่น ปรบัความสูง ต า่ ได ้160 เซนติเมตร ศูนย์

เรียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย ต าบลทรายขาว อ าเภอ ชิ้น 10 7,500                         

รายการระดบัที1่: ไดรเ์ป่าผม 1900 watts มอเตอรก์ าลงัสูง 69 Cubic 

meters/ hour ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย  

ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 11,300                        

รายการระดบัที1่: ปตัตาเลีย่น มอเตอร ์V3000 ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องสกัคิ้วรุ่น 2 ระบบ ปรบัระดบัความยาวของเขม็ได ้

ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลทรายขาว 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 6 15,000                        

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้แบบ ขนาด 56 x 67 x 160 เซนติเมตร ศูนยเ์รียนรู ้

การพฒันาสตรีและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 

จงัหวดัเชยีงราย อนั 10 31,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นโชวเ์สื้อผา้แบบเต็มตวัพรอ้มฐานกระจก ศูนยเ์รียนรู ้

การพฒันาสตรีและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน ตวั 5 17,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้นวดเทา้เบาะท าจากหนงั ปรบัระดบัได ้ศูนยเ์รียนรู ้

การพฒันาสตรีและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน ตวั 10 29,600                        

รายการระดบัที1่: เตียงสปา เตียงนวดพบัได ้รบัน า้หนกัได ้250 กโิลกรมั 

ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลทรายขาว 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เตียง 5 37,500                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บไอน า้ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

จงัหวดัเชยีงราย  ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 2 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูอ้บสมนุไพร ขนาด 3 - 4 คน ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดั ตู ้ 2 49,000                        

รายการระดบัที1่: เบาะฟองน า้ หนาหุม้ดว้ย PVC กนัน า้ได ้ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน อนั 3 6,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,450,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค ์พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลทรายขาว 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 950,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศัน ์บริเวณอาคารแสดงผลติภณัฑ ์ศูนย์

เรียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลทรายขาว 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมกระบื้องหลงัคาอาคารภายในศูนยฯ์ ศูนยเ์รียนรู ้

การพฒันาสตรีและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 

จงัหวดัเชยีงราย งาน 1 500,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 186,300                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 186,300                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 186,300                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 186,300                   

งบลงทนุ 186,300                   

ครุภณัฑ์ 186,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีบา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย ต าบลป่าซาง  

อ าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 56,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงนอนพรอ้มที่นอนผูร้บับริการ ขนาด 3.5 ฟตุ บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดั ชดุ 7 56,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัเชยีงราย ต าบลป่าซาง 

อ าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 30,300                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 754,208,200               

กรมชลประทาน 655,574,400              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 184,950,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 73,300,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 73,300,000                

งบลงทนุ 73,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 73,300,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 64,100,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยสะโงะ๊ใตพ้รอ้มระบบส่งน า้ โครงการจดัหาน า้

สนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะ๊ ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีงแสน รายการ 0 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายพรอ้มอาคารประกอบบา้นหว้ยไคร ้จดัหาน า้สนบัสนุน

โครงการขยายผลโครงการหลวงวาว ี ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั รายการ 0 9,300,000                    

รายการระดบัที1่: ท านบดนิบา้นพญาพภิกัดิ์ ต าบลยามฮอม อ าเภอขนุตาล 

จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยลกึใหญ่ ต าบลม่วงยาย อ าเภอ

เวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยเคียน ระยะที่ 2 ต าบล

ดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 9,200,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการจดัหาน า้สนบัสนุนศูนยพ์ฒันา โครงการ

หลวงแม่ปูนหลวง (ระยะที่ 1) ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายพรอ้มระบบส่งน า้โครงการจดัหาแหลง่น า้

ช่วยเหลอืราษฎรบา้นทุ่งดุก  ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่มอญ ต าบลโป่งแพร่ 

อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบานระบายคลองส่งน า้ระบบส่งน า้ฝายวงัเคียน 

ต าบลสนัมะค่า อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ฝายวงัเคียน กม.7+000 ถงึ กม.

9+000 ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝัง่ขวาอ่างเกบ็น า้หว้ยตาควน ต าบล

ตาดควนั อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝัง่ซา้ยอ่างเกบ็น า้หว้ยเดื่อ ต าบลไมย้า

 อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่ออ้ฝัง่ขวา ต าบลแม่

ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาด คลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่ออ้ฝัง่ซา้ย

 สาย LMC กม.1+250 ถงึ กม.1+500 ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้โครงการจดัหาน า้สนบัสนุนโรงเรียน

ตชด. เทคนิคดุสติ ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้สถานีพฒันาการเกษตรที่สูงบา้น

ธารทอง ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้สถานีพฒันาการเกษตรที่สูงบา้น

หว้ยหยวกป่าโซ ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้จดัหาน า้สนบัสนุนโครงการบา้น

เลก็ในป่าใหญ่ ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ฝายบา้นขนุลาวพรอ้มระบบส่งน า้ 

ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ฝายบา้นหว้ยคุณพระพรอ้มระบบ

ส่งน า้ ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอเกษตรกรในเขตจงัหวดัเชยีงราย ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 1,600,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 111,650,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 111,650,000              

งบลงทนุ 111,650,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 111,650,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 111,650,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลอง LMC โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่

ลาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 2.000 กม. รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้เขือ่นแม่สรวย ต าบลแม่สรวย อ าเภอ

แม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 4.500 กม. รายการ 0 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองฝัง่ซา้ย ของคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย 

ระยะที่ 1 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 4.000 กม. รายการ 0 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนคนัคลอง 13L-RMC  ต าบลแม่เยน็ 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 2.500 กม. รายการ 0 14,300,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนคนัคลอง 14L-RMC ต าบลแม่เยน็ 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 1.010 กม. รายการ 0 5,800,000                    
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รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนคนัคลอง 15L-RMC ต าบลแม่เยน็ 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 3.500 กม. รายการ 0 19,600,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนคนัคลอง RMC ต าบลม่วงค า อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 3.336 กม. รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงคนัคลอง RMC ระยะที่ 2 ต าบลทรายขาว 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 5.120 กม. รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองผนัน า้แม่กรณ์ - แม่กก ต าบลรอบ

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย  ระยะทาง 3.300 กม. รายการ 0 4,950,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 436,517,300              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 138,432,800              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 138,432,800              

งบลงทนุ 138,432,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 138,432,800                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 124,732,800                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูระบายน า้เจา้วรการบญัชา โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่ลาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบ่อพกัน า้ ปากคลองซอย 1R-LMC  ต าบลดงมะ

ดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 127,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 31,205,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายอาคารอดัน า้กลางคลองสายใหญ่ 

ฝัง่ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายอาคารอดัน า้กลางคลองสายใหญ่ 

ฝัง่ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตส่งน า้ FTO.Lพเิศษ 4L-RMC 

ช่วง กม.0+000 - กม.0+665  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว 

ต าบลสนัติสุข อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ขา้งคลอง RMC กม.29+275 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดา้นทา้ยคลองซอย 14L-RMC ช่วง กม.

3+849 ถงึ กม.4+837  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบล

ทานตะวนั อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 1,945,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 4R-LMC  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 3L-RMC ช่วง กม. 

7+084 - กม.8+216  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลเจริญ

เมอืง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาด FTO.24 ช่วง กม. 0+000 ถงึ 

กม. 1+800  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 5R-LMC  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 460,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง FTO.2L-RMC ช่วง กม.

 0+450 - กม.1+192 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลธารทอง

 อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 350,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาด FTO.35 ช่วง กม. 0+000 ถงึ 

กม. 0+660  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลม่วงค า อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดซอย 6R-LMC ช่วง กม. 0+000

 ถงึ กม. 2+800  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลจอมหมอก

แกว้ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองซอย 1L-RMC ช่วง กม. 2+460-

กม.4+540  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลธารทอง อ าเภอ รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาด FTO.44 ช่วง กม. 0+000 ถงึ 

กม. 2+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลม่วงค า อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ขา้งคลอง RMC กม.21+222 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดั รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานเชยีงราย ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝายถ า้วอก กม.13+000 

ถงึ กม.14+300  โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลท่าสาย อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบาย ฝายโป่งนก  โครงการชลประทาน

เชยีงราย ต าบลเวยีงกาหลง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 380,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารประกอบอ่างเกบ็น า้น า้วอง  โครงการ

ชลประทานเชยีงราย ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝัง่ขวา อ่างเกบ็น า้แม่ตา๊ก  

โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 1L - RMC.1 กม.0+600 ถงึ

 กม.2+000  โครงการพฒันาการเกษตรแม่สาย  โครงการชลประทาน

เชยีงราย ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายและระบบส่งน า้  โครงการจดัหาน า้

สนบัสนุน.ศูนยพ์ฒันา โครงการหลวงผาต ัง้ (ระยะที่ 2)  โครงการ

ชลประทานเชยีงราย ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนบนสนัท านบดนิอ่างเกบ็น า้แม่ตา๊ก  

โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 1L - 1L - 1R - RMC.1 กม.

0+000 ถงึ กม.1+000  โครงการพฒันาการเกษตรแม่สาย  โครงการ

ชลประทานเชยีงราย ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ยฝายเชยีงราย กม.

7+000 ถงึ กม.10+000  โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลนางแล 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายหว้ยผาต ัง้แงซ่า้ยพรอ้มอาคารประกอบ  

โครงการจดัหาน า้สนบัสนุน โครงการหลวงผาต ัง้ (ระยะที่ 3)  โครงการ

ชลประทานเชยีงราย ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 2L - RMC.3 กม.1+410 ถงึ

 กม.2+370  โครงการพฒันาการเกษตรแม่สาย  โครงการชลประทาน

เชยีงราย ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวาฝายเชยีงราย กม.

3+000 ถงึ กม.5+000  โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลเวยีงเหนือ 

อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสระเกบ็น า้ดอยตุง  โครงการชลประทาน

เชยีงราย ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 950,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตรและ

อปุโภค-บริโภคบา้นเลา่ตาขาว  โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบล

ตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม โครงการจดัหาน า้ใหก้ลุม่บา้นหวัแม่ค า(ลซีอ

บน-ลา่งและอกีอ้)  โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลแม่สลองใน 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรางระบายน า้คลองผนัน า้แม่กรณ์-แม่กก  

โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตรและ

อปุโภค-บริโภคบา้นปอเหนือ  โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลปอ 

อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตรและ

อปุโภค-บริโภคบา้นหว้ยม่วง  โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลปอ 

อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หว้ยหมากเมีย่ง  โครงการ

ชลประทานเชยีงราย ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยชยัมงคล  โครงการ

ชลประทานเชยีงราย ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ สาย 5R-RMC ฝายเชยีงราย  

โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลเมอืงชมุ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายฝายเชยีงราย  โครงการชลประทาน

เชยีงราย ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้แม่กรณ์-แม่กก กม.

0+630-กม.0+680  โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลรอบเวยีง อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง บ่อพกัน า้ อ่าง

เกบ็น า้หว้ยมะตืน๋ และอ่างเกบ็น า้กิ่วชา้งคบั  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 3,300,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบริเวณหนา้ฝาย

ถ า้วอก  โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลจอมหมอกแกว้ อ าเภอแม่ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองสาย RMC ฝาย

โป่งนก  โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลเวยีงกาหลง อ าเภอเวยีงป่า รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบริเวณฝาย

หว้ยบ่อสม้  โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบริเวณทา้ยฝาย

น า้งาว  โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยเคียน  

โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย รายการ 1 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 13,700,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอดัน า้ RMC พรอ้มติดต ัง้เกยีรม์อเตอร ์

ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอดัน า้ LMC พรอ้มติดต ัง้เกยีรม์อเตอร ์

ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองซอย 10L-RMC  ต าบลเมอืงพาน อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 8,000,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 268,087,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 75,000,000                

งบลงทนุ 75,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยปอพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลปอ อ าเภอเวยีง

แก่น จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 22,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายแม่งามพรอ้มระบบส่งน า้  ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นวงัอวน  

ต าบลสนัมะค่า อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 35,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 193,087,000              

งบลงทนุ 193,087,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 193,087,000                 

ค่าที่ดนิ 56,491,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ จงัหวดั รายการ 0 56,491,700                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 136,595,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา  โครงการประตูระบายน า้น า้องิ 

บา้นร่องริว จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 1,145,300                    

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้และอาคารประกอบ โครงการประตูระบาย

น า้บา้นแก่นเจริญ ต าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้และอาคารประกอบ โครงการประตูระบาย

น า้น า้องิ บา้นร่องริว จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 65,450,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 29,997,500                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 29,997,500                

งบลงทนุ 29,997,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,997,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 29,997,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นหวังานและอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ 

โครงการปรบัปรุงเขือ่นแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย 0 29,090,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษาควบคุมงานเขือ่นหวังานและอาคาร

ประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ โครงการปรบัปรุงเขือ่นแม่สรวย จงัหวดั 0 398,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา เขือ่นหวังานและอาคารประกอบ

พรอ้มส่วนประกอบอืน่ โครงการปรบัปรุงเขือ่นแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย 0 509,100                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 20,000,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 20,000,000                

บริหารจดัการน า้ลุ่มน า้หลกัอยา่งเป็นระบบภาคเหนือ 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหว้ยเครือบา้ 

ต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 14,107,100                
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

การจดัการน า้ชลประทาน 14,107,100                

การจดัการงานชลประทาน 14,107,100                

งบลงทนุ 14,107,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,107,100                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 1,365,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 1,365,100                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทาน

เชยีงราย ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 365,100                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 12,742,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 10,663,000                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 4,542,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ ในเขต.โครงการ

ชลประทานเชยีงราย ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 4,748,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

แม่ลาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 710,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบล

รอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 663,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 2,079,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณ.โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่

ลาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 1,210,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื (โดยแรงคน) ไมยราบยกัษ ์.โครงการ

พฒันาการเกษตรแม่สาย .โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลแม่สาย 

อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 569,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื (โดยแรงคน) คลอง LMC อ่างเกบ็น า้

แม่ตา๊ก .โครงการชลประทานเชยีงราย ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั รายการ 0 300,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 869,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 869,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 869,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 869,000                   

งบลงทนุ 869,000                   

ครุภณัฑ์ 869,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์เชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์เชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 3,532,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 3,532,000                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 3,532,000                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานด่านตรวจสตัวน์ า้ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 3,532,000                 

งบลงทนุ 3,532,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,532,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 8 ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน  

จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 1,450,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 840,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้เป็นร ัว้คอนกรีตบลอ๊คโครงตาขา่ยถกัยาว 261 

เมตร ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน  จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 840,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,242,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานพรอ้มหอ้งปฏบิตัิการและหอ้ง

ประชมุ  ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน  จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,242,000                    

กรมปศุสตัว ์ 6,934,300                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 4,278,800                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 4,278,800                 

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดน 4,278,800                 

งบลงทนุ 4,278,800                 

ครุภณัฑ์ 4,278,800                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 780,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กโิลวตัต ์ต าบลเวยีง อ าเภอ

เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กโิลวตัต ์ต าบลครึ่ง อ าเภอ

เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กโิลวตัต ์ต าบลเวยีงพางค า 

อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 260,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,498,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 70 ลติรและ Data 

logger พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 401,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตีผสมตวัอยา่ง ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนขนาดเลก็ ต าบลเวยีง อ าเภอ

เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 8,100                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วสูงขนาดเลก็ ต าบลเวยีง อ าเภอ

เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 83,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ตรียมปฏกิริิยา PCR (PCR cabinet) ต าบลเวยีง 

อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 34,300                        

รายการระดบัที1่: ชดุ Micropipette ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั ชดุ 1 41,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นสารในหลอดทดลอง (heat block) ต าบลเวยีง 

อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ส าหรบัเกบ็ชดุทดสอบและสารเคม ีต าบลเวยีง อ าเภอ

เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูช้วีนิรภยั ระดบั 2 ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั เครื่อง 1 449,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ประสทิธภิาพสารพนัธุกรรมพรอ้มระบบ

ตรวจวดัในสภาพจริง ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 2,140,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,655,500                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 2,655,500                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 171,400                   

งบลงทนุ 171,400                   
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ครุภณัฑ์ 171,400                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว 

จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 162,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว

 จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลป่าก่อด า อ าเภอ

แม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่

ลาว จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบลป่า

ก่อด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 2 40,000                        

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 145,000                   

งบลงทนุ 145,000                   

ครุภณัฑ์ 145,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารแนวนอน ขนาด 500 กก. พรอ้มชดุ

ล  าเลยีง ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 145,000                      

พฒันาอาหารสตัว ์ 2,320,000                 

งบลงทนุ 2,320,000                 

ครุภณัฑ์ 2,320,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,320,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้แหง้ ขนาด 150 เซนติเมตร ต าบลบา้นดู่ 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้รวมกอง (แบบที่ 2) ต าบลบา้นดู่ อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบดรมัโมเวอร ์ขนาดหนา้กวา้ง 1.30 

เมตร ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 1,100,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 19,100                     

งบลงทนุ 19,100                     

ครุภณัฑ์ 19,100                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 19,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลบา้นดู่ 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 3,100                         

กรมพฒันาทีด่นิ 77,076,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 3,000,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 3,000,000                 
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พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 4500 3,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 27,576,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 27,576,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 1,920,000                 

งบลงทนุ 1,920,000                 

ครุภณัฑ์ 1,920,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็ ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 1,920,000                    

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 22,358,000                

งบลงทนุ 22,358,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,358,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,358,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ชมุชนบนพื้นที่

สูง จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 700 3,801,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 4500000 7,425,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 1600000 1,632,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 5100 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เสีย่งต่อดนิถลม่ จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 1000 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เกษตรที่มคีวามวกิฤตต่อการ

สูญเสยีหนา้ดนิ จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 200 800,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 3,298,000                 

งบลงทนุ 3,298,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,298,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,298,000                    

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 200 340,000                      

รายการระดบัที1่: จดัระบบการจดัการที่ดนิบนพื้นที่สูง (พื้นที่โลง่เตียน) 

จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 580 2,958,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 20,434,000                

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 10,117,000                

การพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 10,117,000                

งบลงทนุ 10,117,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,117,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,117,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบอนุรกัษด์นิและน า้โครงการขยายผล

โครงการหลวง จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 1300 7,059,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้ชลประทานโครงการขยายผลโครงการ

หลวง จงัหวดัเชยีงราย กม. 4 3,058,000                    

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 10,317,000                
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ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 10,317,000                

งบลงทนุ 10,317,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,317,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,317,000                   

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 1900 10,317,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 26,066,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 8,900,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 8,900,000                 

งบลงทนุ 8,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,900,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 8,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าสาย อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจนัจวา้ใต ้อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเวยีง  อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่อก่อด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ลอย อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสถาน อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 3 53,400                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนัทราย อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบวัสล ีอ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าสกั อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโยนก อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นดา้ย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโรงชา้ง อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 7 124,600                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงเคี่ยน อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจอมสวรรค ์อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจนัจวา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย บ่อ 9 160,200                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 17,166,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 17,166,000                

งบลงทนุ 17,166,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,166,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 17,166,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นสนันาหนองบวั หมู่ 10 ต าบลจนัจ

วา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 9,340,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนอง บา้นประชาภวิฒัน ์หมู่ 10 ต าบลครึ่ง อ าเภอ

เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 4,814,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นไทรทอง หมู่ 6 ต าบลปงนอ้ย 

อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 3,012,000                    

กรมวชิาการเกษตร 6,856,200                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 4,085,800                 

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 4,085,800                 

ยกระดบัคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 4,085,800                 

งบลงทนุ 4,085,800                 

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 991,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,094,800                    
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,094,800                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัคนงาน 5 ครอบครวั (ตอกเสาเขม็) ต าบลป่าออ้

ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 3,094,800                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 577,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 577,000                   

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 577,000                   

งบลงทนุ 577,000                   

ครุภณัฑ์ 577,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 159,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 150 ซซี ีต าบลเวยีง อ าเภอเชยีง

ของ จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 150 ซซี ีต าบลแม่สาย อ าเภอแม่

สาย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 82,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 418,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ลี้ยงแมลง ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ตรวจพชื ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์สุ่มเกบ็ตวัอยา่ง ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์สุ่มเกบ็ตวัอยา่ง ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อ (Autoclave) ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ลี้ยงแมลง ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ตรวจพชื ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 25,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,193,400                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 2,193,400                 

วจิยัและพฒันา 2,193,400                 

งบลงทนุ 2,193,400                 

ครุภณัฑ์ 1,367,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,367,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสุญญากาศ ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 1,287,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้น ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 80,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 826,400                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 537,800                      

รายการระดบัที1่: ระบบประปาบาดาล ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 537,800                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 288,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและขยายระบบไฟฟ้า ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 288,600                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 108,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 108,000                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 108,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 108,000                   

งบลงทนุ 108,000                   

ครุภณัฑ์ 108,000                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

เวยีงป่าเป้า  ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

เชยีงราย ต าบลสนัทราย อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยส่์งเสริมและพฒันา

อาชพีการเกษตร จงัหวดัเชยีงราย ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 47,000                        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,650,300                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 637,300                   

โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลทางการเกษตร 637,300                   

ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตร 637,300                   

งบอดุหนุน 637,300                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 637,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์โคนมแม่ลาว จ ากดั ต าบลป่าก่อด า 

อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ในการจดัหารถแทรกเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 แรงมา้ คนั 1 637,300                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,013,000                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 1,013,000                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั คนั 1 991,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 22,000                     

งบลงทนุ 22,000                     

ครุภณัฑ์ 22,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 22,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 829,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 123,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 123,000                   

จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัเชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเชยีงราย  ต าบล

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเชยีงราย  ต าบล

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 17,400                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 706,000                   

โครงการการเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 706,000                   

จดัการแหลง่น า้ในเขตปฏรูิปทีด่นิ 706,000                   

งบลงทนุ 706,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 706,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 706,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หนองบวั บา้นหวัฝาย ต าบลผางาม 

อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 219,500                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกและขยายสระเกบ็น า้หนองเป็ด บา้นทุ่งย ัง้ ต าบล

ผางาม อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 486,500                      

กรมการขา้ว 779,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 779,000                   

การวจิยัและพฒันาขา้ว 779,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 779,000                   

งบลงทนุ 779,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 779,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 779,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารปฏบิตัิการโรคพชื   ต าบลเมอืงพาน 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 779,000                      

กระทรวงคมนาคม 3,608,186,300            

กรมเจา้ทา่ 65,000,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 40,000,000                

โครงการพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 40,000,000                

พฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาแม่น า้โขง บริเวณทาง

เขา้ท่าเทยีบเรือเชยีงแสน แห่งที่ 2 อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 500000 40,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 25,000,000                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 25,000,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงั 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงั บริเวณแม่น า้ค า หมู่ที่ 10 

ต.ศรีดอนมูล อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย แห่ง 0 25,000,000                   

กรมการขนส่งทางบก 437,255,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 428,284,500              

โครงการศูนยเ์ปลีย่นถา่ยรูปแบบการขนส่งสนิคา้เชยีงของ  จงัหวดัเชยีงราย 428,284,500              

ก่อสรา้งศูนยเ์ปลีย่นถา่ยรูปแบบการขนส่งสนิคา้เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ระยะที ่1 428,284,500              

งบลงทนุ 428,284,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 428,284,500                 

ค่าควบคุมงาน 6,634,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งศูนยเ์ปลีย่นถา่ยรูปแบบการขนส่ง

สนิคา้เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ระยะที่ 1 แห่ง 1 6,634,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 421,650,200                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยเ์ปลีย่นถา่ยรูปแบบการขนส่งสนิคา้เชยีงของ 

จงัหวดัเชยีงราย ระยะที่ 1 แห่ง 1 421,650,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 7,429,300                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 7,429,300                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 2,938,300                 

งบลงทนุ 2,938,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,938,300                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,938,300                    

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอเทงิ ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,938,300                    

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 4,491,000                 

งบลงทนุ 4,491,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,491,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งสาขาอ าเภอพาน ต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอเทงิ ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,210,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,781,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัเชยีงราย สาขาอ าเภอ

เวยีงป่าเป้า ต าบลงิ้ว อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 308,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัเชยีงราย สาขาอ าเภอ

พาน ต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,137,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัเชยีงราย สาขาอ าเภอเทงิ

 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 336,000                      
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,541,600                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

งบลงทนุ 1,541,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,541,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,541,600                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,541,600                    

กรมทางหลวง 1,879,937,300            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,414,598,300            

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 50,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนัทรายหลวง - บา้นเด่น

 จ. เชยีงราย แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บา้นเด่น - แม่ค า และ

สายทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน บา้นเด่น - ท่าขา้วเปลอืก จ. เชยีงราย แห่ง 1 25,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนัทรายหลวง - บา้นเด่น จ. กม. 0.9 30,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 1,266,098,300            

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 459,602,300              

งบลงทนุ 456,312,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 456,312,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 456,312,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางเลีย่งเมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย กม. 21.039 456,312,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,290,300                 

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทาง

หลวงแนวใหม่เลีย่งเมอืงเชยีงราย ตอนแยกทางหลวงหมายเลข  1211 – 

แยกทางหลวงหมายเลข 1207 (ระยะที่ 2) โครงการ 1 3,290,300                    

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชยีงราย - โป่งเกลอื แห่ง 1 40,000,000                   

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง 766,496,000              

งบลงทนุ 766,496,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 766,496,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 766,496,000                 
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รายการระดบัที1่: สายเชยีงราย - อ.ขนุตาล ตอน บ.หวัดอย - บ.ใหม่มงคล 

จ.เชยีงราย กม. 14.172 311,056,000                 

รายการระดบัที1่: สายเชยีงราย - อ.ขนุตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขนุตาล 

จ.เชยีงราย กม. 16 455,440,000                 

รายการระดบัที2่: สายเชยีงราย - อ.ขนุตาล ตอน  บ.ใหม่มงคล - อ.ขนุ

ตาล ตอน 1 จ.เชยีงราย กม. 16 245,970,000                 

รายการระดบัที2่: สายเชยีงราย - อ.ขนุตาล ตอน  บ.ใหม่มงคล - อ.ขนุ

ตาล ตอน 2 จ.เชยีงราย กม. 13.19 209,470,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 48,500,000                

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 48,500,000                

งบลงทนุ 48,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,500,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 48,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน หนองเหยีง - ดงมะดะ

 จ.เชยีงราย แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน พญาเมง็ราย - ตา้

ตลาด จ.เชยีงราย แห่ง 1 28,500,000                   

โครงการปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 20,000,000                

ปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน หนองเหยีง - สวน

ดอก จ. เชยีงราย แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 448,745,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 21,117,000                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 21,117,000                

งบลงทนุ 21,117,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,117,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,117,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 5 ชัน้ 16 ครอบครวั  แขวง

ทางหลวงเชยีงรายที่ 2 จ.เชยีงราย หลงั 1 16,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัช านาญการและช านาญ

การพเิศษ (ระดบั 7-8)  แขวงทางหลวงเชยีงรายที่ 2 จ.เชยีงราย หลงั 1 1,539,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัช านาญการและช านาญ

การพเิศษ (ระดบั 7-8)  แขวงทางหลวงเชยีงรายที่ 2 จ.เชยีงราย หลงั 1 1,539,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัช านาญการและช านาญ

การพเิศษ (ระดบั 7-8)  แขวงทางหลวงเชยีงรายที่ 2 จ.เชยีงราย หลงั 1 1,539,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 381,630,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 380,780,000              

งบลงทนุ 380,780,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 380,780,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 380,780,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงเชยีงรายที่ 1 กม. 904 69,670,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงเชยีงรายที่ 2 กม. 826 60,870,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู - เชยีงของ จ. แห่ง 1 19,990,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอน พวงพยอม - แม่ลอยไร่ 

ตอน 1 จ.เชยีงราย แห่ง 1 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขนุหว้ยไคร ้- ผาตัง้ ตอน

 2 จ.เชยีงราย แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชยีงราย - โป่งเกลอื จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขนุหว้ยไคร ้- ผาตัง้ ตอน

 1 จ.เชยีงราย แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอน ท่าขา้วเปลอืก - แก่นใต ้จ. แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่ต า๋นอ้ย - ทุ่งงิ้ว ตอน 1

 จ.เชยีงราย แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอน ผาบอื - ดอยชา้งมูบ ตอน

 1 จ.เชยีงราย แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เมอืงงาม - แม่จนั ตอน 1 

จ.เชยีงราย แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1128 ตอน เชยีงเคี่ยน - ป่าแงะ จ. แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ตอน 2

 จ.เชยีงราย แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอน ป่ากลว้ย - หว้ยน า้ริน จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน ทรายกาด - บา้นลงุ ตอน 

1 จ.เชยีงราย แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน บา้นป้ี - ทรายกาด จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ามืน่ - แม่ต า๋นอ้ย จ. แห่ง 1 12,450,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ตอน

 1 จ.เชยีงราย แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ตอน

 2 จ.เชยีงราย แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1234 ตอน ทางเขา้พระบรมธาตุเจดยี ์

ศรีนครินทรฯ์ จ.เชยีงราย แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1326 ตอน ร่องบวัทอง - สบเปา จ. แห่ง 1 11,600,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 850,000                   

งบลงทนุ 850,000                   

ครุภณัฑ์ 850,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

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

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 45,998,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 45,998,000                

งบลงทนุ 45,998,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,998,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 45,998,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บา้นเด่น - แม่ค า จ. แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่ค า - กลางสะพาน

แม่น า้สาย จ. เชยีงราย แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชยีงราย - โป่งเกลอื 

ตอน 3 จ. เชยีงราย แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1089 ตอน ผาเดื่อ - หว้ยหนิฝน 

จ. เชยีงราย แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ดอยนางแกว้ - ท่ากอ๊ 

จ. เชยีงราย แห่ง 1 2,200,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ท่ากอ๊ - ดงมะดะ จ. แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 123 ตอน ทางเลีย่งเมอืงแม่สาย 

จ. เชยีงราย แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1306 ตอน หว้ยสกั - บา้นดอน 

ตอน 1 จ. เชยีงราย แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1388 ตอน หว้ยน า้ขุน่ - พระ

ต าหนกัดอยตุง จ. เชยีงราย แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ขนุตาล - เชยีงของ จ. แห่ง 1 475,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน บา้นปลอ้ง - ขนุตาล 

ตอน 1 จ. เชยีงราย แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน บา้นปลอ้ง - ขนุตาล 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลอื - บา้นปลอ้ง

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขนุหว้ยไคร ้- ผาตัง้ 

จ. เชยีงราย แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน พญาเมง็ราย - ตา้

ตลาด จ. เชยีงราย แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1173 ตอน ศรีเวยีง - แม่เลยีบ 

ตอน 2 จ. เชยีงราย แห่ง 1 1,997,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1173 ตอน ศรีเวยีง - แม่เลยีบ 

และสายทางหลวงหมายเลข 1016 ตอน กิ่วพรา้ว - เชยีงแสน จ. เชยีงราย แห่ง 2 489,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1173 ตอน ศรีเวยีง - แม่เลยีบ 

และสายทางหลวงหมายเลข 1173 ตอน ศรีเวยีง - แม่เลยีบ ตอน 2 จ. แห่ง 2 493,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ามืน่ - แม่ต า๋นอ้ย จ. แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญน ์จ. แห่ง 1 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญน ์

และสายทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน กิ่วกาญจน-์ เชยีงของ ตอน 1 จ. แห่ง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญน ์

และสายทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน กิ่วกาญจน-์ เชยีงของ ตอน 2 จ. แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเขา้สะพานขา้ม

แม่น า้โขงที่เชยีงของ ตอน 2 จ. เชยีงราย แห่ง 1 1,445,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 16,594,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,894,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,894,000                 

งบลงทนุ 7,894,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,894,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,894,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชยีงราย - โป่งเกลอื,

 สายทางหลวงหมายเลข 1130 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต และสายทางหลวง

หมายเลข 1306 ตอน หว้ยสกั - บา้นดอน จ. เชยีงราย แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หวัดอย - บา้นดอน 

และสายทางหลวงหมายเลข 1181 ตอน แม่แกว้เหนือ - ใหม่ใน จ. เชยีงราย แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน ทรายกาด - บา้นลงุ จ. แห่ง 4 1,847,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1173 ตอน ศรีเวยีง - แม่เสยีบ จ. แห่ง 4 1,847,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 1,225,993,600            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 919,157,700              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 14,700,600                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 14,700,600                

งบลงทนุ 14,700,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,700,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 14,700,600                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้ลาว อ.แม่สรวย จ.เชยีงราย ม. 60 14,700,600                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 125,980,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 125,980,000              

งบลงทนุ 125,980,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 125,980,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 125,980,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1016 - บ.แม่มะ อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย กม. 1.9 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1016 - บ.ท่าขา้วเปลอืก อ.เชยีงแสน จ. กม. 1.6 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1 - บ.สนัถนนใต ้อ.แม่จนั จ.เชยีงราย กม. 1.75 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ดา้ย อ.แม่สาย จ.เชยีงราย กม. 1.6 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.เกีย๋งเหนือ อ.เชยีงของ จ. กม. 2 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.ม่วงเจด็ตน้ อ.เชยีงของ จ. กม. 1.65 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1098 - บ.ดงมหาวนั อ.ดอยหลวง จ. กม. 1.5 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1 - บ.เก่า อ.พาน จ.เชยีงราย กม. 1.32 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ป่าซางใต ้อ.แม่ลาว จ.เชยีงราย กม. 1.6 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1173 - บ.ป่ายางมน (ฮ่องฮ)ี อ.เมอืง จ. กม. 1.35 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1 - บ.รอ้งหลอด อ.พาน จ.เชยีงราย กม. 1.6 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1 - บ.หวัดอย อ.เมอืง จ.เชยีงราย กม. 1.5 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.ปงหลวง อ.เมอืง จ.เชยีงราย กม. 1 6,700,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 758,477,100              

ก่อสรา้งเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 758,477,100              

งบลงทนุ 758,477,100              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 758,477,100                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 745,764,400                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมอืง จ.เชยีงราย กม. 28.78 745,764,400                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 12,712,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1

 อ.เมอืง จ.เชยีงราย 0 12,712,700                   

โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 20,000,000                

ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบเพือ่แกไ้ขปญัหาจราจร 

บริเวณทางแยกบนถนนสาย ชร.5023 ต.รอบเวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย

0 20,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,000,000                 

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุภ์าคเหนือ 4,000,000                 

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ์ 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงแกไ้ขบริเวณเสีย่งอนัตราย ถนนสาย ชร.4012

 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นหนองเสา อ.เทงิ, พญาเมง็ราย จ. แห่ง 1 4,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 277,995,900              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 7,295,600                 

ยกระดบัมาตรฐานทาง 24,000                     

งบลงทนุ 24,000                     

ครุภณัฑ์ 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 24,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชยีงราย) ชดุ 1 24,000                        

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 7,271,600                 

งบลงทนุ 7,271,600                 

ครุภณัฑ์ 721,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 17 (เชยีงราย ) ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชยีงราย) ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทเชยีงราย ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 580,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge แขวงทางหลวงชนบทเชยีงราย เครื่อง 1 580,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,550,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัเรือนแถวเจา้หนา้ที่ หมวดบ ารุง

ทางหลวงชนบทเวยีงบูรพา ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชยีงราย) แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 4 ชัน้ ส านกังานทางหลวง

ชนบทที่ 17 (เชยีงราย) แห่ง 1 3,400,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังาน หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทเวยีง

บูรพา ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชยีงราย) แห่ง 1 1,250,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดเครื่องจกัร หมวดบ ารุงทางหลวงชนบท

เวยีงบูรพา ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชยีงราย) แห่ง 1 700,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 215,155,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 215,155,000              

งบลงทนุ 215,155,000              

ครุภณัฑ์ 9,970,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ส านกังานทางหลวง

ชนบทที่ 17 (เชยีงราย) คนั 1 1,980,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 7,990,000                    

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

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 17 คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทเชยีงราย คนั 1 1,990,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 205,185,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 205,185,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชร.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นรอ้งหลอด อ.พาน จ.เชยีงราย แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชร.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1098

 - บา้นป่าตึง อ.ดอยหลวง, เชยีงแสน จ.เชยีงราย แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1173

 - บา้นป่ายางมน (ฮ่องฮ)ี อ.เวยีงเชยีงรุง้, เวยีงชยั, เมอืง จ.เชยีงราย แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชร.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1020

 - บา้นโป่งชา้ง อ.เมอืง, เทงิ จ.เชยีงราย แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชร.5023 สาย จ3 ผงัเมอืงรวมเมอืง

เชยีงราย อ.เมอืง จ.เชยีงราย แห่ง 1 9,925,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชร.5023 สาย จ3 ผงัเมอืงรวมเมอืง

เชยีงราย อ.เมอืง จ.เชยีงราย แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชร.5023 สาย จ3 ผงัเมอืงรวมเมอืง

เชยีงราย อ.เมอืง จ.เชยีงราย แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชร.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1098

 - บา้นดงมหาวนั อ.ดอยหลวง, เวยีงเชยีงรุง้ จ.เชยีงราย แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1152

 - บา้นหว้ยกา้งราษฎร ์อ.เวยีงชยั, พญาเมง็ราย จ.เชยีงราย แห่ง 1 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชร.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นรอ้ง

หลอด อ.พาน จ.เชยีงราย กม. 2.3 14,850,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้น

ใหม่หมอกจา๋ม อ.แม่สรวย, เมอืง จ.เชยีงราย กม. 4.4 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 - บา้น

แม่มะ อ.แม่จนั, เชยีงแสน จ.เชยีงราย กม. 2.5 15,750,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชร.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 - บา้น

ป่าตึง อ.ดอยหลวง, เชยีงแสน จ.เชยีงราย กม. 2.5 16,200,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชร.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 1234 - บา้น

หวัแม่ค า อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย กม. 3.9 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทเชยีงราย กม. 645 28,260,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 55,545,300                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 53,998,400                
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งบลงทนุ 53,998,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,998,400                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 53,998,400                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้น

ใหม่หมอกจา๋ม อ.แม่สรวย, เมอืง จ.เชยีงราย แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.1009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นสนัถนนใต ้อ.แม่จนั, แม่สาย จ.เชยีงราย แห่ง 1 391,500                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.1022 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นหวัดอย อ.เมอืง จ.เชยีงราย แห่ง 1 491,700                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.1030 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นรอ้งหลอด อ.พาน จ.เชยีงราย แห่ง 1 391,500                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.3037 แยกทาง

หลวงหมายเลข 118 - บา้นใหม่หมอกจา๋ม อ.แม่สรวย, เมอืง จ.เชยีงราย แห่ง 1 491,700                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1016 - บา้นแม่มะ อ.แม่จนั, เชยีงแสน จ.เชยีงราย แห่ง 1 491,700                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1020 - บา้นหนองสองหอ้ง อ.เทงิ, ป่าแดด จ.เชยีงราย แห่ง 1 391,500                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1016 - บา้นท่าขา้วเปลอืก อ.เชยีงแสน, แม่จนั จ.เชยีงราย แห่ง 1 491,700                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1129 - บา้นแซว อ.เชยีงของ, เชยีงแสน จ.เชยีงราย แห่ง 1 491,700                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1020 - บา้นศรีสะอาด อ.ขนุตาล, พญาเมง็ราย จ.เชยีงราย แห่ง 1 491,700                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1016 - บา้นศรีดอนมูล อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย แห่ง 1 491,700                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1020 - บา้นม่วงเจด็ตน้ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1020 - บา้นหนองเสา อ.เทงิ, พญาเมง็ราย จ.เชยีงราย แห่ง 1 491,700                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4014 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1020 - บา้นแก่นใต ้อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4016 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1020 - บา้นปงหลวง อ.เมอืง จ.เชยีงราย แห่ง 1 491,700                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4017 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1152 - บา้นหว้ยกา้งราษฎร ์อ.เวยีงชยั, พญาเมง็ราย จ. แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1020 - บา้นเนิน 878 (พญาพภิกัดิ)์ อ.ขนุตาล จ.เชยีงราย แห่ง 1 491,700                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4024 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1020 - บา้นโป่งชา้ง อ.เมอืง, เทงิ จ.เชยีงราย แห่ง 1 491,700                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4029 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1155 - บา้นผาต ัง้ อ.เวยีงแก่น จ.เชยีงราย แห่ง 1 491,700                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4044 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1207 - บา้นรวมมติร อ.เมอืง จ.เชยีงราย แห่ง 1 491,700                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4049 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1098 - บา้นป่าตึง อ.ดอยหลวง, เชยีงแสน จ.เชยีงราย แห่ง 1 491,700                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4052 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1234 - บา้นหวัแม่ค า อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย แห่ง 1 491,700                      
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.1030 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นรอ้งหลอด อ.พาน จ.เชยีงราย แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.1042 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นดา้ย อ.แม่สาย จ.เชยีงราย แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1016 - บา้นแม่มะ อ.แม่จนั, เชยีงแสน จ.เชยีงราย แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1020 - บา้นหนองสองหอ้ง อ.เทงิ, ป่าแดด จ.เชยีงราย แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1129 - บา้นแซว อ.เชยีงของ, เชยีงแสน จ.เชยีงราย แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1020 - บา้นหนองเสา อ.เทงิ, พญาเมง็ราย จ.เชยีงราย แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.4052 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1234 - บา้นหวัแม่ค า อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชร.3037 แยกทาง

หลวงหมายเลข 118 - บา้นใหม่หมอกจา๋ม อ.แม่สรวย, เมอืง จ.เชยีงราย แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 4,898,400                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,546,900                 

งบลงทนุ 1,546,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,546,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,546,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชยีงราย) แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทเชยีงราย แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 24,840,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 12,780,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 12,780,000                

งบลงทนุ 12,780,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,780,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,780,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชร.

1030 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นรอ้งหลอด อ.พาน จ.เชยีงราย แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชร.

1042 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นดา้ย อ.แม่สาย จ.เชยีงราย แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชร.

3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้นใหม่หมอกจา๋ม อ.แม่สรวย, เมอืง แห่ง 3 4,260,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชร.

3059 แยกทางหลวงหมายเลข 123 - บา้นทุ่งเกลี้ยง อ.แม่สาย จ.เชยีงราย แห่ง 2 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชร.

4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นปงหลวง อ.เมอืง จ.เชยีงราย แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชร.

4052 แยกทางหลวงหมายเลข 1234 - บา้นหวัแม่ค า อ.แม่ฟ้าหลวง จ. แห่ง 1 1,420,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 7,060,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 7,060,000                 

งบลงทนุ 7,060,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,060,000                    
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ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,060,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชร.

1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหว้ยสา้นพลบัพลา อ.แม่ลาว จ. แห่ง 1 1,765,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชร.

3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บา้นใหม่หมอกจา๋ม อ.แม่สรวย, เมอืง แห่ง 1 1,765,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชร.

4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นศรีสะอาด อ.ขนุตาล, พญาเมง็ แห่ง 1 1,765,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชร.

4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บา้นหนองเสา อ.เทงิ, พญาเมง็ราย จ. แห่ง 1 1,765,000                    

โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 5,000,000                 

ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย ชร.3037 แยกทาง

หลวงหมายเลข 118 - บา้นใหม่หมอกจา๋ม อ.แม่สรวย, เมอืง จ.เชยีงราย แห่ง 1 5,000,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 351,587,700               

กรมทรพัยากรน า้ 57,161,400                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 52,489,800                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 52,489,800                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 52,489,800                

งบลงทนุ 52,489,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,489,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 52,489,800                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้แม่น า้มะ  บา้นสนัตน้ธง หมู่ที่ 2  

ต าบลศรีดอนมูล  อ าเภอเชยีงแสน  จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 16,555,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้แม่น า้องิ พรอ้มระบบกระจายน า้  บา้น

หนองบวั หมู่ที่ 5  ต าบลสนัทรายงาม  อ าเภอเทงิ  จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 35,934,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,671,600                 

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 4,671,600                 

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 4,671,600                 

งบลงทนุ 4,671,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,671,600                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,671,600                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาระบบส่งน า้จากฝายน า้ลน้หว้ยแม่เลยีบ  บา้น

สนัสามคัคี  ต าบลแม่เปา  อ าเภอพญาเมง็ราย  จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,440,200                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาระบบส่งน า้จากฝายน า้ลน้เวยีงหวาย  บา้นเวยีง

หวาย  ต าบลเมง็ราย  อ าเภอพญาเมง็ราย  จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 3,231,400                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 32,155,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 32,155,000                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 8,728,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 2,830,000                 

งบลงทนุ 2,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,830,000                    
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นโป่งนก หมู่ที่ 6 

ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนจนัจวา้วทิยาคม หมู่ที่ 2

 ต าบลจนัจวา้ใต ้อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 5,898,000                 

งบลงทนุ 5,898,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,898,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,898,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองผ า หมู่ที่ 9 

ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนศรีสวา่ง หมู่ที่ 2 ต าบล

งิ้ว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหลู ้หมู่ที่ 1 ต าบล

ม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนโป่งน า้รอ้นวทิยา หมู่ที่ 6

 ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นป่าตึง หมู่ที่ 5 

ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหว้ยหมอเฒ่า หมู่ที่ 

10 ต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 20,547,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,669,000                 

งบลงทนุ 1,669,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,669,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,669,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหว้ยบง  หมู่ที่ 8 ต าบล

ท่าสาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสนัปูเลย  หมู่ที่ 4 

ต าบลบวัสล ีอ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นป่าก่อด า  หมู่ที่ 10 

ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองหลม่  หมู่ที่ 4 

ต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นป่ารวกใต ้ หมู่ที่ 9 

ต าบลธารทอง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 18,878,000                

งบลงทนุ 18,878,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,878,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 18,878,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นป่าซางใต ้ หมู่ที่ 2 ต าบลโป่งแพร่ 

อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นป่าบง  หมู่ที่ 9 ต าบลเจริญเมอืง 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโป่งทะลาย  หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ออ้ 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นป่าคา  หมู่ที่ 2 ต าบลหวังม้ อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นสนัมะเหมา้  หมู่ที่ 4 ต าบลม่วงค า 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทุ่งสามเหลีย่ม  หมู่ที่ 3 ต าบลเวยีง

หา้ว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นร่องคต  หมู่ที่ 1 ต าบลทานตะวนั 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นสนัปูเลย  หมู่ที่ 2 ต าบลทานตะวนั 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นป่าไผ่  หมู่ที่ 4 ต าบลเมอืงพาน แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นสนักอง  หมู่ที่ 2 ต าบลแม่เยน็ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 2,880,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 2,880,000                 

งบลงทนุ 2,880,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,880,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทุ่งตอ้ม (วดัทุ่งตอ้ม) หมู่ที่ 5 ต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

ส านกังานเทศบาลต าบลสนัทรายงาม  ต าบลสนัทรายงาน อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น  

บา้นสนัเจริญ หมู่ที่ 3 ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเวยีง หมู่ที่ 4 ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นใหม่ใต ้หมู่ที่ 6 ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเวยีงเดมิ หมู่ที่ 11 ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยเดื่อ หมู่ที่ 1 ต าบลไมย้า อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสนัก าแพง หมู่ที่ 9 ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นป่าสา้น หมู่ที่ 10 ต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสนันคร หมู่ที่ 10 ต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโป่งชา้ง หมู่ที่ 6 ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโป่งชา้ง หมู่ที่ 15 ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 116,634,000              

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,000                     

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 13,000                     

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 13,000                     

งบลงทนุ 13,000                     

ครุภณัฑ์ 13,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,145,100                 

โครงการจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผล

โครงการหลวง 2,145,100                 จดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผลโครงการ

หลวง 2,145,100                 

งบลงทนุ 2,145,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,145,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,145,100                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 90000 261,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงราย กโิลเมตร 165 848,100                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 200 1,036,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 47,378,500                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 43,876,500                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 12,552,900                

งบลงทนุ 12,552,900                

ครุภณัฑ์ 302,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 77,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 7 77,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 225,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,250,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,250,900                   
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รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 170000 850,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงราย กโิลเมตร 435 2,235,900                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 2350 9,165,000                    

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 201,600                   

งบลงทนุ 201,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 201,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 201,600                      

รายการระดบัที1่: กรงเลี้ยงลงิ จงัหวดัเชยีงราย กรง 2 201,600                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 24,359,500                

งบลงทนุ 24,359,500                

ครุภณัฑ์ 12,552,700                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 12,552,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,199,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าเขตหา้มลา่สตัวป่์า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 11,353,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,806,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,806,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ เขต

หา้มลา่สตัวป่์า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 2 11,806,800                   

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 5,687,500                 

งบลงทนุ 5,687,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,687,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,687,500                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงราย กโิลเมตร 375 1,927,500                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 47 3,760,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 1,075,000                 

งบลงทนุ 1,075,000                 

ครุภณัฑ์ 1,075,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,075,000                    

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

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

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 3,502,000                 

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 3,502,000                 

งบลงทนุ 3,502,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,502,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,502,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัเชยีงราย ระวาง 139 834,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัเชยีงราย กโิลเมตร 218 2,398,000                    

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดัเชยีงราย กโิลเมตร 90 270,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,457,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 2,457,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 2,457,000                 

งบลงทนุ 2,457,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,457,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,457,000                    
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รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 630 2,457,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 19,717,800                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 19,717,800                

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคเหนือ) 19,717,800                

งบด าเนินงาน 291,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 291,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5 291,000                      

งบลงทนุ 17,926,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,926,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,926,800                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 40000 200,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงราย กโิลเมตร 220 1,130,800                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 2000 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 950 3,325,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 2560000 4,224,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 430000 1,247,000                    

งบอดุหนุน 500,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัเชยีงราย หมู่บา้น 10 500,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัเชยีงราย หมู่บา้น 10 1,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 44,922,600                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 44,922,600                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 21,539,200                

งบลงทนุ 21,539,200                

ครุภณัฑ์ 252,600                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 252,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 75,000                        

รายการระดบัที1่: ตูฟ้กัไข ่บรรจไุขไ่ด ้70 ฟอง ระบบ Digital (กลบัไข่

อตัโนมตั)ิ จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 4 177,600                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,286,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,665,000                    

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

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,268,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนป่าไมล้  าลอง จงัหวดัเชยีงราย กม. 10 3,012,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังาน (ศูนยจ์ดัการตน้น า้ที่ 1) 

จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 457,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (ศูนยจ์ดัการตน้

น า้ที่ 2) จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 378,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 (ศูนยจ์ดัการตน้

น า้ที่ 2) จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 412,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงโรงเกบ็รถยนตแ์ละเครื่องมอื (ศูนยจ์ดัการตน้

น า้ที่ 2) จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 442,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัหน่วยจดัการตน้น า้แม่ซา้ย จงัหวดั แห่ง 1 261,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังานและบา้นพกัหน่วย

จดัการตน้น า้แม่พริก จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 305,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,353,400                   

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนป่าไมล้าดยาง จงัหวดัเชยีงราย กม. 1.55 1,964,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงราย กโิลเมตร 1837 9,442,200                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัเชยีงราย กโิลเมตร 87 447,200                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 22,243,200                

งบลงทนุ 22,243,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,243,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,243,200                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (โครงการหลวง) จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 850 807,500                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 340000 986,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 10250 10,455,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 4390 2,151,100                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 200 140,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 1550 728,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 250 175,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 1250 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 4774 4,535,300                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 2020 989,800                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,140,200                 

งบลงทนุ 1,140,200                 

ครุภณัฑ์ 1,140,200                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,140,200                    

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

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีจงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 220,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดั เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) เครื่อง 15 115,500                      

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

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 26 98,800                        

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 39,169,600                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 39,169,600                

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการขยะในระดบัจงัหวดั 39,169,600                

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการขยะ 39,169,600                

งบอดุหนุน 39,169,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,169,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบก าจดัขยะมูลฝอย

แบบครบวงจร เทศบาลต าบลแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 39,169,600                   

กรมป่าไม ้ 106,467,700              

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 604,000                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 604,000                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 604,000                   

งบลงทนุ 604,000                   

ครุภณัฑ์ 220,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยาชนิดพ่นหมอกแบบ 3 ถงั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 220,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 384,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 384,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 3000 22,800                        

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงราย กโิลเมตร 6 30,800                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 560 330,400                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,365,000                 

โครงการจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผล

โครงการหลวง 2,365,000                 

จดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนโครงการหลวง 2,365,000                 

งบลงทนุ 2,365,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,365,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,365,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 400000 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 400000 660,000                      

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบกึ่งถาวร จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 10 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 50 195,000                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 15,479,600                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 2,608,500                 

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 2,608,500                 

งบลงทนุ 2,308,500                 

ครุภณัฑ์ 252,500                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 252,500                      
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รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีจงัหวดัเชยีงราย คนั 5 252,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,056,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,056,000                    

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

งบอดุหนุน 300,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 6 300,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 10,271,100                

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 5,373,900                 

งบลงทนุ 5,373,900                 

ครุภณัฑ์ 2,609,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 320,700                      

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

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,351,800                    

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,764,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า แห่ง 1 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,056,000                    

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

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัเชยีงราย หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 4,675,000                 

งบลงทนุ 1,649,000                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,624,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,624,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 560000 1,624,000                    

งบอดุหนุน 1,210,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,210,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 400 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 400 280,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 400 320,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,816,000                 

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

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัเชยีงราย หมู่บา้น 68 816,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 15,200                        

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

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 2,600,000                 

จดัท าหมดุหลกัฐานแผนทีโ่ดยระบบดาวเทยีม 2,600,000                 

งบลงทนุ 2,600,000                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัสญัญาณดาวเทยีม (GNSS) ชนิดหลายความถี ่

ความละเอยีดสูง พรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 2,600,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,600,000                

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 15,600,000                

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 15,600,000                

งบลงทนุ 15,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,600,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,600,000                   

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

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 55,261,400                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 55,261,400                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 52,750,800                

งบด าเนินงาน 3,488,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,488,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 2,787,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 295,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 206,400                      

งบลงทนุ 46,512,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,512,200                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 46,512,200                   

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 1484970 2,450,200                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงราย กโิลเมตร 50 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 4900 19,110,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 539 2,695,000                    

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 4000 22,000,000                   

งบอดุหนุน 2,750,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัเชยีงราย หมู่บา้น 5 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 50 2,500,000                    

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 2,510,600                 

งบด าเนินงาน 830,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 830,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 88,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 60,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 101,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 260,000                      

งบลงทนุ 990,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 990,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 990,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 600000 990,000                      

งบอดุหนุน 690,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 490,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 7 490,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 4 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 17,157,700                

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 17,157,700                

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 829,000                   

งบลงทนุ 829,000                   

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) จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 829,000                      

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 2,001,000                 

งบลงทนุ 2,001,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,001,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,001,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 110000 319,000                      
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รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 300000 495,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 20000 152,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงราย กโิลเมตร 20 102,800                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 100 518,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 436 414,200                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 14,327,700                

งบลงทนุ 14,327,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,327,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 777,800                      

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

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,549,900                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 504000 1,461,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัเชยีงราย กลา้ 74000 562,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงราย กโิลเมตร 87 447,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 20 19,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 6099 2,988,500                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 7913 8,071,200                    

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 3,574,100                 

กรมอตุนิุยมวทิยา 3,574,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,574,100                 

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 3,574,100                 

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 3,574,100                 

งบลงทนุ 3,574,100                 

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 ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาเชยีงราย  (กลุม่งาน

อากาศเกษตร) ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 814,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,760,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,760,100                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสถานีตรวจอากาศ 2 ชัน้  ที่สถานี

อตุุนิยมวทิยาเชยีงราย (กลุม่งานอากาศเกษตร) ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 2,760,100                    

กระทรวงพลงังาน 1,043,500                 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 1,043,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,043,500                 

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 1,043,500                 

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 1,043,500                 

งบลงทนุ 1,043,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,043,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,043,500                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

ปางหลวง ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 330,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

ปางมะขามป้อม ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 329,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี สถานีพฒันาการ

เกษตรที่สูงตามพระราชด าริบา้นหว้ยหยวกป่าโซ ต าบลแม่สลองใน อ าเภอ แห่ง 1 331,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้หว้ยน า้ขุน่  ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั โครงการ 1 51,700                        

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                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงมหาดไทย 1,710,588,500            

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 14,346,100                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 318,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 318,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 318,000                   

งบรายจ่ายอื่น 318,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 318,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ รายการ 0 500,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 12,688,100                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 12,688,100                
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สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 8,188,100                 

งบลงทนุ 8,188,100                 

ครุภณัฑ์ 8,188,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,188,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 8,188,100                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

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 46,969,400                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 45,920,600                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 45,920,600                

การบริหารงานอ าเภอ 45,920,600                

งบลงทนุ 45,920,600                

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัเชยีงราย คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,632,600                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,562,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 235,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าส่องสวา่งที่วา่การอ าเภอขนุตาล แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,495,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุที่วา่การอ าเภอเชยีงของ จงัหวดั แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 477,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 489,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอเชยีงของ 

จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 967,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอเชยีงของ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายน า้ที่วา่การอ าเภอเชยีงของ จงัหวดั แห่ง 1 624,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้หอประชมุอ าเภอดอยหลวง จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ที่วา่การอ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 65,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหอประชมุอ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 4,056,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 262,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 118,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาที่วา่การอ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 459,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ที่วา่การอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั แห่ง 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั แห่ง 1 1,037,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอาคารเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอาคารที่วา่การอ าเภอแม่จนั จงัหวดั แห่ง 1 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 468,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารกาญจนาภเิษกที่วา่การอ าเภอแม่จนั จงัหวดั แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 372,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั แห่ง 1 551,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,647,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 1,617,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 498,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 499,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 499,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันท์ี่วา่การอ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 496,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดั แห่ง 1 294,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 211,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดั แห่ง 1 880,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดั แห่ง 1 632,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศาลาที่พกัประชาชนที่วา่การอ าเภอเวยีงป่าเป้า 

จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 121,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,070,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 369,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. กองรอ้ย อส.อ าเภอป่าแดด จงัหวดั แห่ง 1 493,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอป่าแดด จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถกองรอ้ย อส.อ าเภอป่าแดด จงัหวดั แห่ง 1 286,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหลงัคาโดมอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอป่าแดด 

จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,488,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้กองรอ้ย อส.อ าเภอป่าแดด จงัหวดั แห่ง 1 154,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถหลงัที่วา่การอ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 1,590,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 203,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั แห่ง 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางเทา้รอบอาคารที่วา่การอ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 204,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้ที่วา่การอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 684,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั แห่ง 1 175,800                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 296,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั แห่ง 1 456,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถหลงับา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอ

แม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเรียงหนิป้องกนัดนิที่วา่การอ าเภอแม่สาย จงัหวดั แห่ง 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคอ์ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหลงัคาเวททีี่วา่การอ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 681,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานคอนกรีตบริเวณศาลพระภูมอิ  าเภอเวยีงเชยีง

รุง้ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 359,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพื้นรอบอาคารที่วา่การอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดั แห่ง 1 416,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดั แห่ง 1 236,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 412,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 900,000                   

โครงการบริการจดัการออกบตัรผา่นแดนเพือ่อ านวยความสะดวกทางธุรกจิ 900,000                   

อ านวยการการออกหนงัสอืผา่นแดนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 900,000                   

งบลงทนุ 900,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ อาคาร

ส านกังานออกหนงัสอืผ่านแดน อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ อาคาร

ส านกังานออกหนงัสอืผ่านแดน อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ อาคาร

ส านกังานออกหนงัสอืผ่านแดน อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 148,800                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 148,800                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 148,800                   

งบลงทนุ 148,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 148,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 148,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 5 สาขาจงัหวดัเชยีงราย อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 148,800                      

กรมการพฒันาชมุชน 2,014,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,014,500                 

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 2,014,500                 

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 2,014,500                 

งบลงทนุ 2,014,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,014,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,014,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ ต าบล

ทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 58,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเชยีงของ  ต าบล

เวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 1,900,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอแม่สรวย  ต าบลแม่

สรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 55,800                        

กรมทีด่นิ 3,457,900                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 3,457,900                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,457,900                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 724,900                   

งบลงทนุ 724,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 724,900                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 724,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร   ต าบลริมกก

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 275,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลเวยีง 

อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 145,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร   ต าบลเมง็

ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 122,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบลเมง็

ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 51,900                        

รายการระดบัที1่: ศาลาที่พกัประชาชน ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย แห่ง 1 129,300                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 2,733,000                 

งบลงทนุ 2,733,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,733,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,768,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   ต าบล

เวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 369,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   ต าบล

เวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,399,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 965,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 965,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 32,913,700                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 6,500,000                 

โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,500,000                 

จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์อปุกรณ์ เครื่องใชส้  าหรบัการประสานใหค้วามช่วยเหลอืและ

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐาน 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดเครื่องจกัรกลขนาดใหญ่  ศูนยป้์องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั เขต 15  เชยีงราย  ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 6,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 2,087,000                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 2,087,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 2,087,000                 

งบลงทนุ 2,087,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,087,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,087,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั แห่ง 2 2,087,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 24,326,700                

โครงการฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 24,326,700                

ฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 24,326,700                

งบลงทนุ 24,326,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,326,700                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 24,326,700                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองสามแสน หมู่ที่ 6 ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุ

ตาล จงัหวดัเชยีงราย (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 39,700 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองบวกแวด หมู่ที่ 3 ต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชยีงราย  (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 78,500 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ภายในศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต

 15 เชยีงราย หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย  

(ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 12,150 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,092,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกเวยีงหนองหลม่ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ต าบลจนัจวา้ใต ้

 อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย  (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 95,250 ลูกบาศก์ แห่ง 1 5,045,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างแม่กอ๊หลวง หมู่ที่ 7 ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่

สรวย จงัหวดัเชยีงราย  (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 190,570 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 9,819,700                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองป่าซาง หมู่ที่ 3 ต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั

 จงัหวดัเชยีงราย  (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 29,400 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,970,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 1,100,697,000            

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 633,178,800              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 633,178,800              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ตามชายแดนระหวา่งประเทศ 633,178,800              

งบลงทนุ 633,178,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 633,178,800                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 633,178,800                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นโจโก ้หมู่ที่ 10   

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 55 ไปทา้ยน า้) ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั

เชยีงราย ความยาว 1,200 เมตร แห่ง 1 45,913,600                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหว้ยเอยีน (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิไปทา้ยน า้) ต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ความ แห่ง 1 45,945,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นปงของ หมู่ที่ 10 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 59 เหนือน า้) ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั

เชยีงราย ความยาว 1,490 เมตร แห่ง 1 59,737,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นผากบุ (ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิ) ต าบลริมโขง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 1,105 เมตร แห่ง 1 46,040,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหว้ยลกึ (ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิไปทา้ยน า้) ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ความยาว แห่ง 1 34,290,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นดอนมหาวนั หมู่ที่ 9 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 58 เหนือน า้) ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั

เชยีงราย ความยาว 805 เมตร แห่ง 1 43,432,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นแซวกลาง หมู่ที่ 14 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิไปเหนือน า้) ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั

เชยีงราย ความยาว 610 เมตร แห่ง 1 24,293,400                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นสนัตน้เปา ต าบลแม่เงนิ

 อ าเภอเชยีงแสน ถงึบา้นหาดบา้ย (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 58 ไปทา้ยน า้) ต าบล

ริมโขง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 840 เมตร แห่ง 1 36,592,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นเชยีงแสนนอ้ย หมู่ที่ 7 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิบา้นสบค าปี 59) ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั

เชยีงราย ความยาว 1,032 เมตร แห่ง 1 38,592,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นเมอืงกาญจน ์(ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิปี 58 เหนือน า้) ต าบลริมโขง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 

ความยาว 1,235 เมตร แห่ง 1 45,942,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นปงของ (ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิปี 60 เหนือน า้) ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ความ แห่ง 1 47,106,100                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นแจมป๋อง หมู่ที่ 5 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 57 เหนือน า้) ต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั

เชยีงราย ความยาว 555 เมตร แห่ง 1 22,293,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นผากบุ (ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิ ปี 60 ทา้ยน า้) ต าบลริมโขง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ความยาว แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นดอนมหาวนั หมู่ที่ 9 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 60 เหนือน า้) ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั

เชยีงราย ความยาว 1,500 เมตร แห่ง 1 31,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหวัเวยีง หมู่ที่ 1 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 46 เหนือน า้) ต าบลเวยีง  อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั

เชยีงราย ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นผากบุ (ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิ ปี 58 เหนือน า้) ต าบลริมโขง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ความ แห่ง 1 39,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นไทยเจริญ (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิเหนือน า้) และปรบัภูมทิศันบ์ริเวณผาได ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีง

แก่น จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 700 เมตร แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นแจมป๋อง หมู่ที่ 5 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิบา้นหว้ยเอยีน ปี 60 ทา้ยน า้) ต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีง

แก่น จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 11,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 37,980,000                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 37,980,000                

พฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 37,980,000                

งบลงทนุ 37,980,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,980,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 37,980,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษด่านแม่สาย

อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 37,980,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 23,000,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 23,000,000                

พฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 23,000,000                

งบลงทนุ 23,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนสามเหลีย่มทองค า อ าเภอเชยีง

แสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 23,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 126,324,300              
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โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 102,087,700              

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 102,087,700              

งบลงทนุ 102,087,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,087,700                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,087,700                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนและปรบัปรุงภูมทิศันพ์ฒันา

เมอืงริมตลิง่แม่น า้กก เทศบาลนครเชยีงราย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 65,622,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเทศบาลนครเชยีงราย อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัเชยีงราย ระยะที่ 2 แห่ง 1 14,215,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงภูมทิศันร์ิมแม่น า้โขง บริเวณเวยีงแก่น 

อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่และปรบัปรุงสภาพภูมทิศันบ์ริเวณริม

แม่น า้กก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 21,000,000                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 24,236,600                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 24,236,600                

งบรายจ่ายอื่น 24,236,600                

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 24,236,600                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 273,131,300              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 127,514,600              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 127,514,600              

งบลงทนุ 127,514,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 127,514,600                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 127,514,600                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้กก พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์

บริเวณสถานพกัฟ้ืนและพกัผ่อนมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเมง็รายมหาราช 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 740 เมตร แห่ง 1 20,500,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ค า บา้นแม่เปิน หมู่ที่ 14 ต าบล

แม่ค า อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 906 เมตร แห่ง 1 7,980,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ค า (ท ัง้ 2 ฝัง่) หมู่ที่ 1, 2, 9, 11

 ต าบลป่าสกั อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 1,635 เมตร แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้กก พื้นที่โบราณสถานถ า้พระ 

และพื้นที่ใกลเ้คียงส านกังานเทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงราย ความยาว 916 เมตร แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้งาว (ท ัง้ 2 ฝัง่) ต าบลหลา่ยงาว,

 ต าบลม่วงยาย อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 1,420 เมตร แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้กก บา้นท่าบนัได หมู่ที่ 1 ต าบล

เวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 420 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้กก บา้นสนัตน้แหน หมู่ที่ 12 

ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 470 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ลาว บา้นหนองหลม่ หมู่ที่ 11 -

 บา้นดา้ยท่าลอ้ หมู่ที่ 18 และบา้นดา้ยพฒันา หมู่ที่ 20  - บา้นดา้ยกู่แกว้ 

ต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 2,000 เมตร แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้องิ เชือ่มต่อแม่น า้ลาว บา้นเวยีง

ใต ้หมู่ที่ 15 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้กก ช่วงเทศบาลต าบลแม่ยาว 

บา้นริมกก หมู่ที่ 4 - สะพานริมกก ต าบลแม่ยาว, บา้นดอยฮาง ต าบลดอย

ฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 120,616,700              

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 120,616,700              

งบลงทนุ 120,616,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,616,700                 

ค่าควบคุมงาน 3,087,400                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืง

เชยีงราย ระยะที่ 3 จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,037,400                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืง

เชยีงราย ระยะที่ 4 จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,050,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 117,529,300                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนพาน อ าเภอพาน 

จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วมพื้นที่

ชมุชนแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 40,377,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงเชยีงราย 

ระยะที่ 3 จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 42,151,800                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงเชยีงราย 

ระยะที่ 4 จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 30,000,000                   

โครงการวางและจดัท าผงันโยบายบรรเทาอทุกภยัลุ่มน า้ 25,000,000                

วางและจดัท าผงันโยบายบรรเทาอทุกภยัลุ่มน า้ 25,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 25,000,000                

รายการระดบัที1่: วางผงัการระบายน า้จงัหวดัในลุม่น า้กก ลุม่น า้ 1 25,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 7,082,600                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 7,082,600                 

บริการดา้นช่าง 7,082,600                 

งบลงทนุ 7,082,600                 

ครุภณัฑ์ 952,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 952,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,130,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,130,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืง แห่ง 1 6,130,600                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 510,189,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,589,400                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,589,400                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,589,400                 

งบลงทนุ 1,589,400                 

ครุภณัฑ์ 1,589,400                    
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ครุภณัฑส์ านกังาน 397,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 18 397,800                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 18 77,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 18 99,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

เชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 36 61,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 18 52,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 36 108,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,191,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 18 1,191,600                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 18 396,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงราย 

ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 18 288,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงราย 

ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 18 162,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอ ชดุ 36 136,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 36 208,800                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 507,062,700              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 5,033,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 5,033,000                 

งบอดุหนุน 5,033,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,033,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 5,033,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ประกอบดว้ย สนามกฬีาฟตุบอล 

ขนาดกวา้ง 73 เมตร ยาว 114 เมตร และสนามกฬีาวอลเลยบ์อล ขนาด

กวา้ง 15 เมตร ยาว 37 เมตร บา้นขวากเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลท่าขา้ม 

เทศบาลต าบลท่าขา้ม อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,616,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 24 เมตร  

ยาว 50 เมตร บา้นดงหลา่ยหนา้ หมู่ที่ 7 ต าบลเวยีง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 752,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ประกอบดว้ย ลานกฬีา

อเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 60 เมตร    และสนามฟตุบอล 

ขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว 60 เมตร บา้นดา้ย หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นดา้ย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดา้ย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,297,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ประกอบดว้ย สนามฟตุบอล ขนาด

กวา้ง 45 เมตร ยาว 65 เมตร สนามตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 22

 เมตร และสนามบาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 32 เมตร บา้น

สนัติธรรม หมู่ที่ 11 ต าบลเมง็ราย เทศบาลต าบลพญาเมง็ราย อ าเภอ แห่ง 1 1,145,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามบาสเกตบอล  ขนาด 19 เมตร ยาว  32 

เมตร บา้นสนันคร หมู่ที่ 3 ต าบลสนัมะเค็ด เทศบาลต าบลสนัมะเค็ด 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 223,000                      

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 140,450,600              

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 26,874,000                

งบอดุหนุน 26,874,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,874,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 26,874,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองหญา้มา้เหนือ หมู่ที่ 10 บา้นโจโ้ก ้ต าบล

เวยีง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 23,232 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบล

เวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,269,000                    

รายการระดบัที2่: เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บา้นดอยสะโง ้องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 236,000                      

รายการระดบัที2่: เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บา้นสนัตน้ธง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 236,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการขดุลอกล าน า้หงาว หมู่ที่ 3 บา้นหงาว ต าบลห

งาว ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 27,362 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลห

งาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,005,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองสลาบ หมู่ที่ 12 บา้นเวยีงสกั ต าบลเมง็

ราย ปริมาตรดนิขดุไมน้อ้ยกวา่ 20,000 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลเมง็

ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 739,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ ล  าน า้หว้ยบ่อ 

หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ต า๋ ขนาดกวา้ง 8 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้ง

สูง 3 เมตร ยาว 7.70 เมตร ตามแบบ มข. 2527 องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 443,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ ล  าน า้หนองปลา

คา้ว หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ต า๋ ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร สนัฝายสูง 1 เมตร 

ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร ยาว 7.70 เมตร ตามแบบ มข. 2527 องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่ต า๋ อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 516,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ 15 บา้นทุ่งเจา้ ต าบลแม่เปา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 206,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้ล  าเหมอืงสายหมู่ที่ 8-6-4 ต าบล

ดอยงาม ขนาดปากกวา้งเฉลีย่ 2.50 เมตรทอ้งกวา้งเฉลีย่ 1 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 1.50 เมตร ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 2,600 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 6,223,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุสระกกัเกบ็น า้แหลง่น า้หนองฮ่าง หมู่ที่ 5 บา้นสนัป่ง

 ต าบลทานตะวนั ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 51,200 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทานตะวนั อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,996,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งดาดคอนกรีตหว้ยน า้ลดั หมู่ที่ 9 บา้นป่ารวกใต ้

 ต าบลธารทอง ปากกวา้ง 14 เมตร สูง 3 เมตร ทอ้งกวา้ง 5 เมตร หนา 

0.075 เมตร ความยาว 600 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลธารทอง แห่ง 1 2,358,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองขอนหล ัง่ หมู่ที่ 2 บา้นสองแคว ต าบล

ธารทอง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 16,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลธารทอง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 803,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งดาดคอนกรีตล  าเหมอืงแม่สา้น หมู่ที่ 5 บา้นป่า

แขม และหมู่ที่ 8 บา้นป่าแขมพฒันา ต าบลป่าหุ่ง กวา้ง 8.50 เมตร ยาว 

270 เมตร ลกึ 3 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน แห่ง 1 999,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หว้ยแม่ออกฮ ุหมู่ที่ 6 บา้นปางเกาะ

ทราย ต าบลป่าหุ่ง สนัฝายสูง 1 เมตร ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร กวา้ง 12 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หมู่ที่ 6 บา้นใหม่ขวัแตะ ต าบล

เมอืงพาน ปริมาณงานขนาดสนัฝายสูง 1 เมตร ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร ตามแบบ มข.2527 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงพาน แห่ง 1 422,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หมู่ที่ 6 บา้นท่าดหีม ีต าบลเมอืง

พาน ปริมาณงานขนาดสนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร กวา้ง 20 

เมตร ตามแบบ มข.2527 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน แห่ง 1 1,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็น า้แม่หะ หมู่ที่ 5

 บา้นดงสุวรรณ ต าบลสนัทราย กวา้ง 12.00 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร

 ผนงัขา้งสูง 3.00 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัทราย อ าเภอแม่จนั แห่ง 1 779,000                      

รายการระดบัที2่: ก่องสรา้งฝายน า้ลน้ ล  าน า้แฮ่ หมู่ที่ 4 บา้นสนัทรายนอ้ย

 ต าบลบา้นดา้ย สนัฝายสูง 1 เมตร ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร กวา้ง 12 

เมตร ตามแบบ มข.2527 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดา้ย อ าเภอแม่ แห่ง 1 1,460,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยจอ้ หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยจอ้ ต าบล

ม่วงยาย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 611,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสระเกบ็น า้หว้ยหวาย หมู่ที่ 5 บา้นแจมป๋อง 

ต าบล หลา่ยงาว ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 42,900 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและพฒันาแหลง่น า้ (ขดุลอกหนองป่าสกั) หมู่

ที่ 6 บา้นป่าตึง ต าบลดงมหาวนั ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 20,590 

ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ แห่ง 1 754,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บา้นสนัไทรงาม องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 723,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายเกบ็น า้ ล  าหว้ยแม่เผื่อ หมู่ที่ 3 บา้นป่าซาง

โพธิ์ทอง สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร กวา้ง 8 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หว้ยแม่เผื่อ หมู่ที่ 5 บา้นหว้ยหมาก

เอยีก สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร กวา้ง 8 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระน า้บา้นโป่งป่าตอง หมู่ที่ 14 บา้นโป่งป่าตอง

 ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เจดยีใหม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 576,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 113,576,600              

งบอดุหนุน 113,576,600              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 113,576,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 113,576,600                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง บา้นป่าตาลใต ้หมู่ที่ 4 ต าบลป่าตาล เทศบาลต าบลป่าตาล 

อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 836,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น บา้นป่าตาลประชาสนัติ 

หมู่ที่ 12 ต าบลป่าตาล เทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดั แห่ง 1 1,341,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บา้นพระเนตร ต าบลตา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตา้

 อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 544,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บา้นพระเนตร ต าบลตา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตา้

 อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 544,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 1 บา้นดอยจนั ต าบลโยนก เทศบาลต าบลโยนก อ าเภอเชยีงแสน แห่ง 1 1,460,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นกู่เตา้ ต าบลโยนก เทศบาลต าบลโยนก

 อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บา้นจอมกติติ หมู่ที่ 6 ต าบลเวยีง เทศบาลต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน แห่ง 1 2,668,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นหนองบวัสด ต าบลป่าสกั ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสกั อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 12 บา้นป่าสกันอ้ย ต าบลป่าสกั ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสกั อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 10 บา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลงิ้ว เทศบาลต าบลงิ้ว อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 3,585,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 18 บา้นตน้ยาง ต าบลหงาว เทศบาลต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น (ท่อเมน) หมู่ที่ 

2,3,4,5,6,7 บา้นหนองแรดเหนือ, บา้นหนองแรดใต,้ บา้นหนองแรดกลาง,

 บา้นม่อนป่ายางเหนือ, บา้นม่อนป่ายางใต,้ บา้นหนองแรดป่าตาล ต าบล

หนองแรด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแรด อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 2,173,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บา้นใหม่พฒันา ต าบลป่าแงะ เทศบาลต าบลป่าแงะ 

อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,117,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 15 บา้นศรีรุ่งเรือง ต าบลป่าแงะ เทศบาลต าบลป่าแงะ 

อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,117,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นสนัป่าสกั ต าบลเมง็ราย เทศบาลต าบลเมง็ราย อ าเภอพญา

เมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,890,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นป่าแดงงาม ต าบลสนัมะเค็ด  เทศบาลต าบลสนัมะเค็ด 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 13 บา้นหนองเป็ด ต าบลสนัมะเค็ด  เทศบาลต าบลสนัมะเค็ด 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,800,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นสนัทราย ต าบลดอยงาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยงาม 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นสนัหนองควาย ต าบลดอยงาม  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ดอยงาม อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นสนัมะเหมา้ ต าบลม่วงค า ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บา้นสนัน า้บ่อ ต าบลม่วงค า ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 988,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บา้นใหม่สนัผกัหละ ต าบลเมอืงพาน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 718,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล 

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ต าบลเวยีงหา้ว  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงหา้ว 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 3,175,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 15 บา้นหลา่ยลาว ต าบลป่าออ้ดอนชยัตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 10 บา้นหนองป๋ึง ซอย 10 เทศบาลนครเชยีงราย อ าเภอเมอืง แห่ง 1 1,490,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

บา้นดอยสะเกน็ โรงเรียนบา้นทุ่งมน  เทศบาลนครเชยีงราย อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,490,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นแม่กรณ์ 

ต าบลแม่กรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 2,050,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 3 บา้นสวนดอก 

ต าบลแม่กรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 2,150,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ (ปรบัปรุงระบบท่อจ่ายน า้ประปาหมู่บา้น) หมู่ที่ 2 บา้นทราย

มูล ต าบลจนัจวา้ เทศบาลต าบลจนัจวา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,202,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น (ท่อจ่ายน า้) 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นแม่ค าน า้ลดั ต าบลจนัหวา้ เทศบาล

ต าบลจนัจวา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,388,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ (ปรบัปรุงระบบจ่ายน า้ประปา) หมู่ที่ 1 บา้นแม่ลวั ต าบลท่า

ขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 7 บา้นปากกอง ต าบลป่าก่อด า เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ แห่ง 1 1,758,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นป่าก่อด าเหนือ ต าบลป่าก่อด า เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอ

แม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 944,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 1 บา้นป่าตึง ต าบลดงมะดะ  เทศบาลต าบลแม่ลาว 

อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 870,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บา้นป่าออ้ย หมู่ที่ 5 ต าบลจอมหมอกแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอม

หมอกแกว้ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,771,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบภูเขาขนาดใหญ่มาก 

สายน า้ตกหว้ยผาปูน หมู่ที่ 14 บา้นเด่นภูเวยีง ต าบลแม่สรวย เทศบาล

ต าบลเวยีงสรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 3,036,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บา้นป่าหวาย ต าบลศรีถอ้ย องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 646,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น (ถงัเกบ็น า้คอนกรีตเสริม

เหลก็) แบบภูเขาขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บา้นหว้ยเฮี้ย , หมู่ที่ 11 บา้นใหม่

แม่ยางมิ้น , หมู่ที่ 4 บา้นแม่ยางมิ้น , หมู่ที่ 6 บา้นพญากองด ี, หมู่ที่ 9 

บา้นอายโิกะ๊ ต าบลศรีถอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ แห่ง 1 685,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ หมู่

ที่ 5 บา้นสนัปูเลย ต าบลบา้นดา้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดา้ย 

อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,523,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 7 บา้นสนัสล ีต าบลบา้นดา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดา้ย 

อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,955,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น บา้นป่าแฝ หมู่ที่

 3 ต าบลโป่งผา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดั แห่ง 1 1,371,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น บา้นจอ้งเด่น 

หมู่ที่ 10 ต าบลโป่งผา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย แห่ง 1 1,353,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บา้นฮ่องแฮ่ ต าบลหว้ยไคร ้ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,476,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บา้นสนัตน้ปุย ต าบลหว้ยไคร ้องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,748,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นโละ๊ ต าบลท่าขา้ม เทศบาลต าบลท่าขา้ม อ าเภอ

เวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,631,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บา้นวงัผา ต าบลท่าขา้ม เทศบาลต าบลท่าขา้ม อ าเภอ

เวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,234,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบสูบน า้พลงังานแสงอาทติย ์ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 5,000 วตัต ์ส าหรบัระบบประปา แบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 

บา้นหลา่ยงาว ต าบลหลา่ยงาว เทศบาลต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีงแก่น แห่ง 1 611,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบสูบน า้พลงังานแสงอาทติย ์ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 5,000 วตัต ์แบบภูเขาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งค า ต าบลหลา่ยงาว 

เทศบาลต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น (ระบบท่อจ่าย

น า้) แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บา้นท่าบนัได ต าบลเวยีงเหนือ  

เทศบาลต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,496,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น ระบบท่อจ่าย

น า้ประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นเวยีงเดมิ ต าบล

เวยีงเหนือ เทศบาลต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,155,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก (โรงกรองน า้และถงัตกตะกรอน) หมู่ที่ 6 บา้นเหลา่ ต าบลทุ่งก่อ 

เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 4,125,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

(ระบบท่อจ่ายน า้ และถงัตกตะกรอน) หมู่ที่ 6,11,12 บา้นเหลา่ , บา้น

เหลา่เจริญราษฎร ์, บา้นเหลา่เจริญเมอืง ต าบลทุ่งก่อ เทศบาลต าบลบา้น

เหลา่ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 9,986,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น โดยขยายท่อเมนต์

ประปา ภายในเขตเทศบาลต าบลเวยีงป่าเป้า ความยาว 17,004 เมตร 

ต าบลเวยีง เทศบาลต าบลเวยีงป่าเป้า อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 9,727,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 5,065,500                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 5,065,500                 

งบอดุหนุน 5,065,500                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,065,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 5,065,500                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยโป่ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตา้ อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นตา้ เทศบาลต าบลบา้นตา้ อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พญาพิ

ภกัดิ์ เทศบาลต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยหอ้ม

 เทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสถาน เทศบาลต าบลสถาน อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กิ่ว

กาญจน ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลริมโขง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งนา

นอ้ย เทศบาลต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ม่วงชมุ 

เทศบาลต าบลครึ่ง  อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหว้ยซอ้ เทศบาลต าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเวยีงเชยีงของ เทศบาลต าบลเวยีงเชยีงของ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตน้

ปลอ้ง เทศบาลต าบลบุญเรือง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นศรี

ชยัมงคล เทศบาลต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเวยีงเชยีงแสน เทศบาลต าบลเวยีงเชยีงแสน อ าเภอเชยีงแสน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่เงนิ 

เทศบาลต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอย

จนั เทศบาลต าบลโยนก อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นศรี

ดอนมูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

เกีย๋ง เทศบาลต าบลเวยีง  อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยเดื่อ 

เทศบาลต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่า

สกันอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสกั อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลปงนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองป่าก่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขนุแม่บง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลงิ้ว เทศบาลต าบลงิ้ว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ราษฎร์

ภกัด ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สนัทราย

งาม เทศบาลต าบลสนัทรายงาม อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่ลอย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลอย อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหงาว เทศบาลต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองแรด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแรด อ าเภอเทงิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลปลอ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลอ้ง อ าเภอเทงิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยไคร ้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง (อ.เทงิ) อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเวยีงเทงิ เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเชยีงเคี่ยน เทศบาลต าบลเชยีงเคี่ยน อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นปลอ้ง เทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลป่าแดด เทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลป่าแงะ เทศบาลต าบลป่าแงะ อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โป่ง 

เทศบาลต าบลโรงชา้ง อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสนัมะค่า เทศบาลต าบลสนัมะค่า อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลศรีโพธิ์เงนิ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงนิ อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพญาเมง็ราย เทศบาลต าบลพญาเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขนุหว้ย

แม่เปา องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเยา้

แม่ต า๋ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาดควนั อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเมง็ราย เทศบาลต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บ่อแสง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ต า๋ อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

กา้งปูลา้น เทศบาลต าบลไมย้า อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หวังม้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวังม้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตน้กลา้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ออ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ออ้ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ธารทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลธารทอง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

เจริญเมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจริญเมอืง อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสนัมะเค็ด (บา้นสนัมะเค็ด) เทศบาลต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอพาน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทานตะวนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลทานตะวนั อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแม่

เยน็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เยน็ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ดอยงาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นร่อง

ธาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ม่วงค า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าขา่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนักลาง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

เมอืงพาน เทศบาลต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เวยีงหา้ว

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงหา้ว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ป่ากวา๋ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ป่าหุ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

สนัติสุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัติสุข อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหว้ยสกั เทศบาลต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลดอยลาน เทศบาลต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าสาย เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนางแล เทศบาลต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใหม่ 

เทศบาลนครเชยีงราย อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่มอญ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่ขา้วตม้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าสุด เทศบาลต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยางค านุ 

เทศบาลต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไอที

เฉลมิพระเกยีรติฯ บา้นป่าซาง เทศบาลต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแม่

กรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่า

ยางมน องคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลป่าออ้ดอนชยั เทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหม่

ทรายทอง เทศบาลต าบลสนัทราย  อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฟารม์

สมัพนัธก์จิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่จนั เทศบาลต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสายน า้ค า เทศบาลต าบลสายน า้ค า อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลจนัจวา้ เทศบาลต าบลจนัจวา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าตึง องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จนั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลจอมสวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมสวรรค ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศรีค า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีค า้ อ าเภอแม่จนั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่สลอง 

เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่ากวา๋ว 

เทศบาลต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสนัทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัทราย อ าเภอแม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

แวน่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ผ่านศึก 

เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

ค าสบเปิน เทศบาลต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่หมอ้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทอดไทย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

ผึ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนิ

แตก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

น า้ขุน่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพนา

สวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโป่งแพร่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบวัสล ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัสล ีอ าเภอแม่ลาว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าก่อด า 

เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

จอมหมอกแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้ อ าเภอแม่ลาว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

หว้ยสา้นยาว เทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล

แม่ลาว เทศบาลต าบลแม่ลาว อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพนา

เสรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอยชา้ง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

หญา้ไซ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเจดยีห์ลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่สรวย เทศบาลต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่พริก 1 (อติาเลยีนไทยอปุถมัภ )์ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตน้แบบ 

(ศรีปญัญา) องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเจดยีห์ลวง เทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

สรวยหลวง เทศบาลต าบลเวยีงสรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่สายมติรภาพ เทศบาลต าบลแม่สายมติรภาพ อ าเภอแม่สาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพรหม

วหิาร เทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้จ า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโป่งผา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเกาะชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าแดง

หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศรีเมอืงชมุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีเมอืงชมุ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยไคร ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหว้ยไคร ้เทศบาลต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่า

เหมอืด เทศบาลต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นดา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดา้ย อ าเภอแม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

หาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

คุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลห

ลา่ยงาว เทศบาลต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

แลง้ เทศบาลต าบลท่าขา้ม อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไทย

สามคัคี เทศบาลต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

เมอืงชมุ เทศบาลต าบลเมอืงชมุ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จอเจริญ 

เทศบาลต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลผางาม 2  องคก์ารบริหารส่วนต าบลผางาม อ าเภอเวยีง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสริิเวยีงชยั เทศบาลต าบลสริิเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเวยีงเหนือ เทศบาลต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเวยีงชยั เทศบาลต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าซาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสนั

ไทรงาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นเหลา่ เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งก่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีง ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

เวยีงกาหลง เทศบาลต าบลเวยีงกาหลง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่เจดยี ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เจดยี ์อ าเภอเวยีง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่เจดยีใ์หม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เจดยีใ์หม่ 

อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่ขะจาน เทศบาลต าบลแม่ขะจาน อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่ปูน

หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฮ่างต า่

เหนือ เทศบาลต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่ตะละ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเวยีงป่าเป้า เทศบาลต าบลเวยีงป่าเป้า อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลมิ

พระเกยีรติฯ บา้นป่าซาง) เทศบาลต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลต าบลท่าสุด

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแม่กรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่ขา้วตม้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเวยีงเชยีงของ เทศบาลต าบลเวยีงเชยีงของ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบา้นปลอ้ง เทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลต าบลเวยีง

เทงิ เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลหงาว เทศบาลต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 1 (สนัติสุข)

 เทศบาลต าบลป่าแงะ อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสนัติสุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัติสุข อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 1 ตน้ยาง 

เทศบาลต าบลจนัจวา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 2 วดัป่า

ยาง เทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลเวยีงพางค า 

เทศบาลต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลต าบลหว้ย

ไคร ้เทศบาลต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเวยีงชยั เทศบาลต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)

 เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าซาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีง ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 4,800,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 4,800,000                 

งบอดุหนุน 4,800,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลนครเชยีงราย อ าเภอเมอืงเชยีงราย คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย คนั 1 2,400,000                    
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จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 351,713,600              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 7,326,300                 

งบอดุหนุน 7,326,300                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 880,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง ตวั 1 880,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตวั 1 880,000                      

รายการระดบัที3่: หุ่นจ าลองฝึกปฏบิตัิการช่วยชวีติข ัน้สูงแบบเต็มตวั

แบบเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาล

ต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 420,000                      

รายการระดบัที3่: หุ่นจ าลองฝึกปฏบิตัิการช่วยชวีติข ัน้สูงแบบเต็มตวั 

ผูใ้หญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาลต าบล

ท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 460,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,483,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 1,483,500                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 1,483,500                    

รายการระดบัที3่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก 

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบั

ได ้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่า

ขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที3่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ท่าขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดั เครื่อง 1 54,000                        

รายการระดบัที3่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดั เครื่อง 1 97,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่า

ขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลือ่นยา้ยไดส้ าหรบั

รถพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาล

ต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 160,000                      

รายการระดบัที3่: ที่นอนลม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่า

ขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย อนั 4 80,000                        

รายการระดบัที3่: ตูอ้บสมนุไพรอเนกประสงค ์2 ระบบ 150 x 150 

x200 ซม.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาล

ต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที3่: เตียงนวดขนาด 120 x 200 x50 ซม. พรอ้มเบาะ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่า

ขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เตียง 3 22,500                        
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รายการระดบัที3่: เกา้อี้นวดฝ่าเทา้ขนาด 70 x 50 x 110 ซม. 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่า

ขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ตวั 2 12,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 21,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง ถงั 2 21,800                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ถงั 2 21,800                        

รายการระดบัที3่: ถงัน า้แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่า

ขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ถงั 2 21,800                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,941,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง แห่ง 1 4,941,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงสถานีอนามยัที่ถา่ย

โอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 4,941,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งระบบกรองน า้และพกัน า้ประปาภายใน

ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่า

ขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 1 

เปลีย่นกระเบื้องมงุหลงัคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่า

ขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที3่: เทลานคอนกรีตโรงจอดรถของศูนยบ์ริการ

สาธารณสุขที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก 

เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งทางลาดส าหรบัผูพ้กิารศูนยบ์ริการ

สาธารณสุขที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก 

เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 22,000                        

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 1 โดยการติดต ัง้

เครื่องปรบัอากาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก 

เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 34,000                        

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งระบบกรองน า้และพกัน า้ประปาภายใน

ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่า

ขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งโรงจอดรถของศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 2 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่า

ขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งศูนยก์ายภาพบ าบดัและนวดแผนไทย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่า

ขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 957,000                      

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงคศู์นยบ์ริการ

สาธารณสุขที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก 

เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 268,000                      

รายการระดบัที3่: ต่อเติมอาคารศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 2 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่า

ขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,930,000                    

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 265,577,000              

งบอดุหนุน 265,577,000              
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 265,577,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 265,577,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชร.ถ. 21-019 สายบา้นป่าตาล - บา้นยางฮอม หมู่ที่ 4 บา้นป่า

ตาล - หมู่ที่ 9 บา้นร่องขนุเหนือ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 

0.04 เมตร พรอ้มวางท่อ คสล. , บ่อพกัท่อระบายน า้ , ท่อระบายน า้ 

คสล. และงานขยายผวิ คสล. เทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล สาย 1 4,959,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชร.ถ.129-01 สายบา้นศรีบุญยนื - บา้นดา้ย หมู่ที่ 10 บา้นศรี

บุญยนื - หมู่ที่ 3 บา้นดา้ย กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 3,185 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 8,260,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายชร.3143 หมู่ที่ 3 บา้นหนองป่าก่อ - หมู่ที่ 8 บา้นวงัเขยีว กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 3,359,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชร.ถ.3091 สายทางบา้นงิ้วใหม่เชือ่มอ่างเกบ็น า้หว้ยงิ้ว หมู่ที่

 12 บา้นงิ้วใหม่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,420 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มี

ไหลท่าง เทศบาลต าบลงิ้ว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 2,155,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 71-002 สายบา้นขนุหว้ยไคร ้- บา้นนาหนุน หมู่ที่ 

14 บา้นขนุหว้ยไคร ้กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,680 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชร.ถ.131-01 สายศรีโพธิ์เงนิ - สนัมะค่า หมู่ที่ 2 บา้นศรีมงคม ต าบลศรี

โพธิ์เงนิจ านวน 2 จดุ รวมมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,843 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงนิ อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 5,917,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชร.ถ. 49-001 สายบา้นสนัมะค่า - บา้นป่าไมศ้รีเหลอืง หมู่ที่ 1 บา้นสนั

มะค่า กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,004 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบล

สนัมะค่า อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 6,012,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิทางแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชร.5040 สายทุ่งเจา้ หมู่ที่ 18 ต าบลแม่เปา กวา้ง 6

 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,120 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลพญาเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดั สาย 1 904,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชร.97-001 สายบา้นม่วงค า - บา้นสนัตน้ตอ้ง บา้นสนัตน้ตอ้ง หมู่ที่ 9 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 6,581,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ชร.ถ135-01 สายบา้นเหมอืงงา่ - บา้นสนัชา้งตาย บา้นเหมอืงงา่ หมู่ที่ 6 

ต าบลสนัติสุข และบา้นสนัชา้งตาย - บา้นสนัชา้งตาย หมู่ที่ 7 ต าบลดอย

งาม จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,330 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสนัติสุข อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 3,400,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชร.ถ.144-09 สายทางบา้นกู่สูง (ชร 2027) หมู่ที่ 10 บา้นกู่สูง 

ต าบลหวังม้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,295 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวังม้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 2,607,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชร.ถ. 31-001 สายทางบา้นร่องเสอืเตน้ - บา้นหว้ยขมใน หมู่ที่ 

17,8,16และ14 บา้นดงเจริญ,บา้นทรายมูล,บา้นท่าหลกุและบา้นศิริราษฎร์

 กวา้ง 7 เมตร ยาว 4,515 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลแม่ยาว 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 7,761,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ และรางระบายน า้

คอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชร.ถ. 111-01 (สายทางบา้น

ดอนชยั - บา้นหว้ยไร่) หมู่ที่ 8 บา้นดอนชยั - หมู่ที่ 6 บา้นหว้ยไร่ ต าบล

แม่ไร่ คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร รางระบายน า้ 

กวา้ง 0.40 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 243 เมตร เทศบาลต าบลแม่ไร่ สาย 1 968,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชร.ถ.51-001 สายบา้นทุ่งทราย - อ่างเกบ็น า้หว้ยบง กวา้ง 5 เมตร ยาว 

3,100 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาล

ต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 9,180,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชร.ถ.125-01 สาย ชร. 2018 บา้นสนัสลดิ - บา้นเวยีงเดมิ)

 หมู่ที่ 2 บา้นเวยีงเดมิ - หมู่ที่ 8 บา้นไตรแกว้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,320 

เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร เทศบาลต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั สาย 1 4,478,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุง/ซอ่มแซมเสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 14-001 สายบา้นทุ่งก่อ - บา้นแม่เผื่อ กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 3,100 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเวยีง สาย 1 6,690,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางคอนกรีตแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชร.ถ.27-001 ซอย 14 ชมุชนหนองบวั 3 กวา้ง 

5.50 - 7 เมตร ยาว 345 เมตร พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 2,156 เมตร 

เทศบาลต าบลแม่ขะจาน อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 670,000                      

รายการระดบัที2่: งานเสริมผวิลาดยาง ผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชร.ถ. 105-03 สายทางบา้นโฮ่ง - บา้นรอ้ง หมู่ที่ 2

 หมู่ที่ 2 บา้นรอ้ง จ านวน 2 ช่วง รวมพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,785 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 2,184,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทาง 

ชร.4019 -แยกทางหลวงหมายเลข 1020-บา้นร่องหา้ หมู่ที่ 12 บา้นศรีชยั

มงคล กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1

 เมตร เทศบาลต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 9,844,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต (สายทาง

บา้นตา้หลวงใหม่ - บา้นพระเนตร) หมู่ที่ 13 บา้นตา้หลวงใหม่ เชือ่ม หมู่

ที่ 14 บา้นพระเนตร ความกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตา้ อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 6,772,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต บา้นแม่แอบ - 

บา้นหว้ยเดื่อ ชร.3174 หมู่ที่ 11 บา้นแม่แอบ - บา้นหว้ยเดื่อ หมู่ที่ 4 

จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 24,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

บา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 6,370,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายภายในหมู่บา้น

ป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9 บา้นป่าคาเหนือ กวา้ง 5 เมตร ยาว 738 เมตร หนา 

0.15 เมตร เทศบาลต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 2,011,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกสค์อนกรีต สายบา้น

ทุ่งตอ้ม - ป่ารวก หมู่ที่ 5,1 บา้นทุ่งตอ้ม , บา้นป่ารวก กวา้ง 6 เมตร ยาว

 3,500 เมตร ไม่มไีหลท่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย อ าเภอ สาย 1 9,020,000                    



75 / 221

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (แบบไม่มไีหลท่าง) 

บา้นสนัป่าหนาด หมู่ที่ 2 เชือ่ม บา้นท่าดอกแกว้ หมู่ที่ 3 ต าบลเวยีงหา้ว 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเวยีงหา้ว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 2,919,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบา้นแม่

ลาก-แม่ลวั ต าบลท่าขา้วเปลอืก ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,247 เมตร 

หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดั สาย 1 6,131,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทางเขา้

อ่างเกบ็น า้หว้ยมะแกงโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมู่ที่ 22 บา้น

เหลา่พฒันา เชือ่มหมู่ที่ 20 บา้นหว้ยมะแกง ต าบลป่าแดด กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแดด สาย 1 9,830,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองเตา - บา้น

หว้ยหาน หมู่ที่ 9 บา้นหว้ยหาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,390 เมตร หนา 

0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งเสริมผวิทางถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

 สายทางบา้นสนัมะนะ ซอย 6 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่เจดยี ์กวา้ง 4 เมตร ยาว

 730 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เจดยี ์อ าเภอ สาย 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ซอย

เทศบาล 6 หมู่ที่ 11 กวา้ง 8.30 - 11.30 เมตร ยาว 740 เมตร หนา 0.05

 เมตร พื้นผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 7,000 ตรม. เทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง สาย 1 2,960,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรยางพาราแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชร.3242 สายทางบา้นป่าสกั - บา้นทรายมูล หมู่ที่ 

2 บา้นป่าสกั - หมู่ที่ 13 บา้นทรายมูล กวา้ง 6 เมตร ยาว 797 เมตร หนา

 0.05 เมตร เทศบาลต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 2,325,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทาง

ถนนแม่ฟ้าหลวง ซอย 5 (ทางเขา้วดัถ า้ตุปู่๊) กวา้ง 6-8 เมตร ยาว 3,500 

หนา 0.05 เมตร เทศบาลนครเชยีงราย อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั สาย 1 9,950,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทางหลวงทอ้งถิน่พาราแอสฟลัท์

ติกคอนกรีต สายทางหนองแรด - ศรีดอนไชย (ชร.ถ. 140-01) ต าบล

หนองแรด กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,563 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวม

ไม่นอ้ยกวา่ 9,378 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแรด สาย 1 4,325,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรดว้ยพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตสาย

บา้นแม่ต า๋ - บา้นหว้ยน า้ขนุ ต าบลท่ากอ๊ กวา้ง 6 เมตร ยาว 460 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ปรบัปรุงรวมไม่นอ้ยกวา่ 2,760 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 1,086,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนทางหลวงทอ้งถิน่ สาย ชร.ถ 66-004 

บา้นสนัไทรงาม - บา้นป่าสกังาม ต าบลดงมหาวนั ถนนที่มยีางธรรมชาติ

เป็นส่วนผสม กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,450 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 20,700 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมหาวนั สาย 1 9,864,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรดว้ยพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตสาย

ทาง ชร.ถ.122-2 ช่วงบา้นดงหลา่ยหนา้ หมู่ที่ 7 ถงึบา้นสนัติสุข ต าบล

เวยีง จ านวน 2 ช่วง หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 15,355 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 3,252,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทางหลวงทอ้งถิน่ที่มส่ีวนผสม

ของยางพาราสายทางบา้นดอยสะโง ้หมู่ที่ 7 - บา้นสบรวก หมู่ที่ 1 ต าบล

เวยีง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 10,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน สาย 1 7,259,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรพาราสเลอรี่ซลิ 

(Para Surry Seal) ถนนสายบา้นหว้ยใต ้หมู่ที่ 9 เชือ่ม บา้นดงเวยีง หมู่

ที่ 8 ต าบลทานตะวนั จ านวน 2 ช่วง หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 6,240 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทานตะวนั อ าเภอพาน จงัหวดั สาย 1 1,110,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนสายทุ่ง

ติ้ว บา้นขวากเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลท่าขา้ม กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,500 ตารางเมตร เทศบาลต าบลท่าขา้ม อ าเภอ สาย 1 5,070,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สาย ชร 5029 บา้นป่ากุก๊ หมู่ที่ 7 บา้นกอ๊ใต ้หมู่ที่ 11 ต าบลเชยีง

เคี่ยน กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,641 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 13,205 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเชยีงเคี่ยน อ าเภอเทงิ จงัหวดั สาย 1 6,525,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชร.ถ.1-0001 สายทางเชือ่มระหวา่ง หมู่ที่ 1

 ต าบลแม่เยน็ - หมู่ 7 ต าบลทานตะวนั กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 1,700 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,600 ตาราเมตร องคก์ารบริหารส่วน สาย 1 9,800,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสรา้งถนนลาดยาง สาย ชร 2039 

(ยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต) สายบา้นป่าเปา - บา้นจ าปู ช่วงบา้นศรี

ทรายทอง หมู่ที่ 19 - บา้นจ าปู หมู่ที่ 6 ต าบลเจริญเมอืง ถนนที่มยีาง

ธรรมชาติเป็นส่วนผสม กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.04 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000.00 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน สาย 1 2,397,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายหมู่ที่ 4 ต าบลดอยงาม เชือ่มหมู่ที่ 13 ต าบลหวังม้ จ านวน 2 ช่วง

 หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 1,875 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 864,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายบา้นสนัทราย หมู่ที่ 1 เชือ่มบา้นร่องธารกลาง หมู่ที่ 11 ต าบล

ทรายขาว กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนา 0.04 ซม. หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 10,080 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอ สาย 1 4,088,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

 สายบา้นป่ารวกใต ้- สนัมะแฟน ต าบลธารทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 404 

เมตร หนา 0.04 ซม. หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,424 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลธารทอง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 962,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

แยกทางหลวงหมายเลข 1 บา้นลซีอ ต าบลสนักลาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 

4,185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 25,110 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนักลาง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซม ถนน ผวิลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชร.ถ. 36-003 สายเลยีบคลอง

ชลประทาน หมู่ที่ 13 บา้นเหมอืงแดงปิยะพร กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 

1,115 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,920.00 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลแม่สายมติรภาพ อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 3,490,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นหว้ย

ลกึ - แก่งผาได ต าบลม่วงยาย กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีง สาย 1 9,090,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทางเขา้

วดับา้นหว้ยน า้ราก หมู่ที่ 5 ถงึ วดัป่าหมากหน่อ ต าบลจนัจวา้ กวา้ง 6.00 

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

ตารางเมตร เทศบาลต าบลจนัจวา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 9,950,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 3 

ต าบลบา้นโป่ง กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี

พื้นที่ด  าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 3,750 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 1,568,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรดว้ยพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

ถนนประสพสุข และถนนรอบตลาดผลไมแ้ละดอกไม ้(ตลาดศิริกรณ์) 

ต าบลเวยีง กวา้ง 10.50 - 14.00 เมตร ยาว 1,370 เมตร เทศบาลนคร

เชยีงราย อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย สาย 1 9,800,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 5,502,300                 

งบอดุหนุน 5,502,300                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,502,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 5,502,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมหาวนั 

(รวมศูนย)์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลป่าสกั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลป่าสกั อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 50,875,000                

งบอดุหนุน 50,875,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,875,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 10,174,100                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็  โรงเรียนเทศบาลเวยีงพางค า เทศบาลต าบลเวยีงพางค า หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 40,700,900                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 24,820,400                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน  

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัติสุข องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสนัติสุข อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเวยีงชยั เทศบาลต าบล

เวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลต าบลเวยีงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาล

ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ 

อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 7,971,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง เทศบาลต าบลบา้น

ปลอ้ง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 7,971,000                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลต าบลหว้ยไคร ้เทศบาลต าบลหว้ยไคร ้

อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 22,433,000                

งบอดุหนุน 22,433,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,433,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 22,433,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า เตน๋ 1 บา้น

เตน๋ หมู่ที่ 8 ต าบลสถาน เทศบาลต าบลสถาน อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั แห่ง 1 1,265,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า เตน๋ 2 บา้น

เตน๋ หมู่ที่ 8 ต าบลสถาน เทศบาลต าบลสถาน อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั แห่ง 1 1,078,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแซว หมู่ที่ 

1 ต าบลบา้นแซว เทศบาลต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 167,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสนัธาตุ 

หมู่ที่ 4 ต าบลโยนก เทศบาลต าบลโยนก อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 366,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นต ัง้ขา้ว 

หมู่ที่ 14 ต าบลเวยีง เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 569,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นร่องริว หมู่

ที่ 12 ต าบลเวยีง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 6,238,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัผา หมู่ที่

 2 ต าบลสนัมะค่า เทศบาลต าบลสนัมะค่า อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 857,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัศิลา 

หมู่ที่ 8 ต าบลสนัมะค่า เทศบาลต าบลสนัมะค่า อ าเภอป่าแดด จงัหวดั แห่ง 1 3,848,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าดอก

แกว้ หมู่ที่ 5 ต าบลดอยงาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยงาม อ าเภอ แห่ง 1 622,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัเขยีว 

หมู่ที่ 10 ต าบลท่าขา้วเปลอืก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั แห่ง 1 745,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นป่ากอ๋ย 

หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นดา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดา้ย อ าเภอแม่สาย แห่ง 1 1,852,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นยายเหนือย

 หมู่ที่ 2 ต าบลม่วงยาย เทศบาลต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 3,950,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแจมป๋อง 

หมู่ที่ 5 ต าบลหลา่ยงาว เทศบาลต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 876,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,537,800                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,537,800                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 1,174,000                 

งบลงทนุ 1,174,000                 

ครุภณัฑ์ 1,174,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 360,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงราย ต าบล

ริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 360,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      



79 / 221

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 814,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 363,800                   

งบลงทนุ 363,800                   

ครุภณัฑ์ 363,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 363,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงราย 

ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงราย ต าบลริม

กก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 11 121,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 11 41,800                        

กระทรวงยตุธิรรม 28,069,100                

กรมคุมประพฤติ 1,005,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 1,005,700                 

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 1,005,700                 

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 1,005,700                 

งบลงทนุ 1,005,700                 

ครุภณัฑ์ 1,005,700                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 982,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 2 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,700 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 75 กโิลวตัต ์แบบ 4 

ลอ้ ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัเชยีงราย สาขาเวยีงป่าเป้า ต าบลเวยีง 

อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 982,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัเชยีงราย  ต าบล

ริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 23,700                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 160,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 160,000                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 160,000                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 160,000                   

งบลงทนุ 160,000                   

ครุภณัฑ์ 160,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 118,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเคลอืบเอกสารและบตัร สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เครื่อง 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 18 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 40 88,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น 16 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 3 6,000                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 6 42,000                        

กรมราชทณัฑ์ 6,903,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 843,100                   

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 843,100                   

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 843,100                   

งบลงทนุ 843,100                   

ครุภณัฑ์ 671,500                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 662,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น

 2 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) สถานตรวจพสูิจน ์สงักดั 

เรือนจ าอ าเภอเทงิ  ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 662,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจน ์ เรือนจ า

อ าเภอเทงิ  ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 171,600                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 171,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสถานตรวจพสูิจน ์เรือนจ าอ าเภอเทงิ  ต าบลเวยีง

 อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 171,600                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800                   

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 449,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 449,800                   

งบลงทนุ 449,800                   

ครุภณัฑ์ 449,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 449,800                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั เรือนจ า

อ าเภอเทงิ  ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 449,800                      

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมระเบยีบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 2,500,000                 

โครงการพฒันาจติใจและเตรียมผูต้อ้งขงัเพือ่คนืคนดกีลบัสู่สงัคม 2,500,000                 

อบรมผูต้อ้งขงัเพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนปลอ่ย 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเรือนนอน 2 ชัน้ ขนาด 10 x 20 ม. 

เรือนจ าช ัว่คราวหว้ยระเมศ สงักดัเรือนจ าอ าเภอเทงิ  ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ หลงั 1 2,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 3,110,500                 
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ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 2,947,500                 

ควบคุมผูต้อ้งขงั 2,947,500                 

งบลงทนุ 2,947,500                 

ครุภณัฑ์ 2,947,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 888,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 12 ช่อง เรือนจ า

กลางเชยีงราย  ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 50 390,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าอ าเภอเทงิ  ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ ากลางเชยีงราย  ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  เรือนจ า

อ าเภอเทงิ  ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ใบ 8 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี เรือนจ าอ าเภอเทงิ  ต าบล

เวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ เรือนจ ากลางเชยีงราย  ต าบลดอย

ฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 10 70,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร ขนาด 40 ช่อง เรือนจ ากลางเชยีงราย  

ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 2 10,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 122,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ เรือนจ าอ าเภอเทงิ  ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 6 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  เรือนจ ากลางเชยีงราย  

ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 95,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 403,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้พรอ้มมอเตอรอ์ปุกรณ์ตูค้วบคุมประกอบ  

เรือนจ ากลางเชยีงราย  ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้บาดาล 2 แรงมา้ ไฟฟ้า 3 เฟส เรือนจ ากลาง

เชยีงราย  ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 139,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเติมสารคลอรีนพรอ้มอปุกรณ์ติดต ัง้  เรือนจ ากลาง

เชยีงราย  ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 54,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 22,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร ขนาด 16 น้ิว เรือนจ าอ าเภอเทงิ  ต าบลเวยีง 

อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ตวั 20 22,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,512,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบฝากขงัทางไกลผ่านจอภาพ เรือนจ ากลาง

เชยีงราย  ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 483,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบกระจายเสยีงหอ้งเยีย่มญาติ เรือนจ าอ าเภอเทงิ  

ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 89,400                        

รายการระดบัที1่: ระบบญาติเยีย่มผ่านวดีทีศัน ์(Video call) เรือนจ ากลาง

เชยีงราย  ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 939,000                      

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 163,000                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 163,000                   

งบลงทนุ 163,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 163,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 163,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค ์เรือนจ ากลางเชยีงราย  

ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 163,000                      

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 20,000,000                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 20,000,000                

โครงการป้องกนัยาเสพตดิ 20,000,000                

การสรา้งภูมคุิม้กนั เฝ้าระวงั และสรา้งการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการป้องกนัยาเสพตดิ 20,000,000                

งบอดุหนุน 20,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาเด็กและเยาวชนเพือ่เสริมสรา้งเครือขา่ย

ป้องกนัยาเสพติด 0 20,000,000                   

กระทรวงแรงงาน 3,989,800                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 463,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 463,600                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 59,600                     

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 59,600                     

งบลงทนุ 59,600                     

ครุภณัฑ์ 59,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 46,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานแรงงานจงัหวดัเชยีงราย  ต าบล

ริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  ส านกังานแรงงานจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานแรงงานจงัหวดั

เชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,100                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 404,000                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 404,000                   

งบลงทนุ 404,000                   

ครุภณัฑ์ 404,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 404,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 404,000                      

กรมการจดัหางาน 3,144,000                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 738,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 615,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        
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การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 516,000                   

งบด าเนินงาน 516,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 516,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 123,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 17,000                     

งบด าเนินงาน 17,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,200                         

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                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,335,900                 

โครงการศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่

สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,335,900                 

การพจิารณาอนุญาตท างานแบบเบด็เสร็จในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,335,900                 

งบด าเนินงาน 2,335,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,200,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 30,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 684,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 84,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,208,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 519,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตพ์รอ้มคนขบั 0 399,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเกบ็สิง่ปฏกูิล 0 4,200                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้โทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์น็ต 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุบริโภค 0 60,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 135,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 99,600                        
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รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 36,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 382,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 382,200                   

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 35,000                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 35,000                     

งบลงทนุ 35,000                     

ครุภณัฑ์ 35,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ 8 ที่น ัง่ ของ ส านกังาน

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 35,000                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 347,200                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 347,200                   
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งบลงทนุ 347,200                   

ครุภณัฑ์ 347,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 347,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 5 162,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 2 106,600                      

กระทรวงวฒันธรรม 9,054,500                 

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 661,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 661,900                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 661,900                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 342,300                   

งบลงทนุ 342,300                   

ครุภณัฑ์ 342,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 134,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานผูบ้ริหารพรอ้มเกา้อี้  ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 33,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

เชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)  ขนาด 32,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 84,600                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 120 ซซี ีส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 157,400                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล  ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 9 122,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

เชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 35,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 319,600                   

งบลงทนุ 319,600                   

ครุภณัฑ์ 319,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 319,600                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชยีงราย  

ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 7 180,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

เชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 124,000                      

กรมศิลปากร 8,392,600                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 530,000                   

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 530,000                   

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 530,000                   

งบลงทนุ 530,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 530,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 530,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ทาส ีร ัว้พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ เชยีงแสน 

ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารอเนกประสงค ์ พพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติ เชยีงแสน  ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 330,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 7,862,600                 

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 1,850,000                 

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 1,850,000                 

งบลงทนุ 1,850,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,850,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาเมอืงประวตัิศาสตรเ์ชยีงแสน ต าบล

เวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 2 1,850,000                    

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 6,012,600                 

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 6,012,600                 

งบลงทนุ 6,012,600                 

ครุภณัฑ์ 73,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 39,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

เชยีงแสน  ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

เชยีงแสน  ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ ขนาด 29.5 น้ิว  พพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติ เชยีงแสน  ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 17,600                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 34,500                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ เชยีงแสน ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบพกพา พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

เชยีงแสน  ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 15,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,939,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 5,939,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า ระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ เชยีงแสน  ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั ระบบ 1 5,939,000                    

กระทรวงศึกษาธิการ 4,766,402,834            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 474,583,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,251,200                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,251,200                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,251,200                 

งบรายจ่ายอื่น 1,251,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,251,200                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 68,570,100                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 68,570,100                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 24,371,200                

งบอดุหนุน 24,371,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 24,371,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 14,123,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 10,248,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 44,198,900                

งบอดุหนุน 44,198,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 44,198,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 23,670,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 20,528,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 864,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 864,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 864,000                   

งบรายจ่ายอื่น 864,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 864,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 391,063,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 391,063,700              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 30,930,300                

งบอดุหนุน 30,930,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 30,930,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 4,942,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 4,941,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 21,045,900                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 360,133,400              

งบอดุหนุน 360,133,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 360,133,400                 
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รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 310,122,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 16,192,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 9,714,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 9,193,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 14,911,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 12,834,300                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 9,992,700                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 9,992,700                 

งบลงทนุ 9,992,700                 

ครุภณัฑ์ 3,130,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,479,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัทไ์รส้าย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบล

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

 30 แผ่นต่อนาท ีส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 7 63,000                        

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

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เครื่อง 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่  แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ครื่องปรบัอากาศ ชนิดติดผนงั  ขนาด 18,000 บทียูี 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เครื่อง 5 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 9 71,100                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็แบบฟอรม์ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 4 17,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ 100 กโิลกรมั (มกีญุแจ ไม่มรีหสั) ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 16  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานไมจ้ริง ส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสูง ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 180x80x70 ซม. พรอ้มตูด้า้นขา้งวางเอกสารและคอมพวิเตอร ์

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ตวั 2 72,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานไมจ้ริง ส าหรบัฝ่ายบริหาร  ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

160x80x70 ซม. พรอ้มตูด้า้นขา้งวางเอกสาร ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 7 56,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานส าหรบัเจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 24 189,600                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังานส าหรบัผูอ้  านวยการระดบัสูง ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 2 40,000                        
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รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังานส าหรบัฝ่ายบริหาร ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 7 35,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังานส าหรบัเจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 24 48,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุโลง่ ขนาด 150x60x75 ซม. ส านกังาน

{{LF}}ศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 20 40,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุโลง่ ขนาด 180x60x75 ซม. ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 4 20,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุต่อโคง้ ขนาด 60 ซม. ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประธานหนงั พนกัพงิสูงปรบัระดบัสูงต า่ได ้

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ตวั 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ หนงั ลอ้หมนุ ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 50 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก 5 ที่น ัง่ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบล

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 3 60,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 5 7,500                         

รายการระดบัที1่: พดัลมติดเพดาน ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 5 7,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย 

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย

 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย 

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย 

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย 

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย 

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย ต าบล

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 48,500                        
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รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีส านกังานศึกษาธกิารภาค

 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 48,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 602,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

เชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ  ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 

น้ิวส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบล

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนหอ้งประชมุพรอ้มชดุควบคุม ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 16 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV)  ระดบัความละเอยีด

จอภาพ  1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 69,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,862,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันส์  านกังานศึกษาธกิารภาค 16   ต าบล

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 350,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,024,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงคส์ านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

เชยีงราย   ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 3,541,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารภาค 16   ต าบลเวยีง

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 2,482,900                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 212,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย 

  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 212,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 275,300                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งหอ้งพกัเวรยามส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

เชยีงราย   ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาธง ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย   

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 143,300                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 1,399,000                 

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,399,000                 

งบลงทนุ 1,399,000                 

ครุภณัฑ์ 1,399,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,399,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 เชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 25 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

16 เชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 25 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 เชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

16 เชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย 

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 เชยีงราย

 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 เชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 16 เชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 1,442,600                 

จดัการศึกษานอกระบบ 1,442,600                 

งบลงทนุ 1,442,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,442,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,442,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคาร คลส.2ชัน้  ส านกังาน กศน.อ าเภอแม่

สาย  ต าบลเวยีงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,442,600                    
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,294,060,234            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 2,312,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,312,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,312,154                 

งบด าเนินงาน 2,312,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,312,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,312,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 4,201,400                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 4,201,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 4,201,400                 

งบลงทนุ 4,201,400                 

ครุภณัฑ์ 4,201,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,201,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเมง็ราย

มหาราชวทิยาคม ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเวยีงป่า

เป้าวทิยาคม ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเชยีงแสน

วทิยาคม ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนปลอ้ง

วทิยาคม ต าบลปลอ้ง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนแม่สรวย

วทิยาคม ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนแม่เจดยี ์

วทิยาคม ต าบลแม่เจดยี ์อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลยั เชยีงราย ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 869,510,300              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 835,698,900              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 835,698,900              

งบอดุหนุน 835,698,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 835,698,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 147549 835,698,900                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 147549 113,542,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 147549 57,330,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 147549 59,695,800                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 147549 97,790,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 147549 507,340,300                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 33,811,400                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 11,744,500                

งบลงทนุ 11,744,500                

ครุภณัฑ์ 4,800,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,800,000                    



93 / 221

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอยฮาง ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหวัดอย ต าบลท่าสาย อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นศรีดอนมูล ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นป่าคาแม่เงนิ ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสกัพฒันา ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสนักลางวทิยา ต าบลสนักลาง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นฝัง่ตื้น ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนทานตะวนัวทิยา(หว้ยบง-ดงเจริญ) ต าบลทานตะวนั อ าเภอพาน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนธรรมจาริกอปุถมัภ ์1 ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน)์ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่ค า(บา้นแม่ค าประชานุเคราะห)์ ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จนั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสนักอง ต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ราก(ไตรราษฎรบ์  ารุง) ต าบลจนัจวา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสนัถนน ต าบลศรีเมอืงชมุ อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นป่าเหมอืด ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโป่งนก ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโป่งเทว ีต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทุ่งม่าน ต าบลเวยีงกาหลง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนรฐัราษฎรว์ทิยา ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นป่าก่อด า ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บา้นนาโต่ (วปรอ.344 อปุถมัภ)์ ต าบลแม่

สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,944,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,944,500                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นดอยฮาง ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหวัดอย ต าบลท่าสาย อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นศรีดอนมูล ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีง

แสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 378,200                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นป่าคาแม่เงนิ ต าบลแม่เงนิ อ าเภอ

เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสกัพฒันา ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนสนักลางวทิยา ต าบลสนักลาง อ าเภอพาน แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นฝัง่ตื้น ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนทานตะวนัวทิยา(หว้ยบง-ดงเจริญ) ต าบล

ทานตะวนั อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนธรรมจาริกอปุถมัภ ์1 ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั

 จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 306,800                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน)์ ต าบลป่าซาง 

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 283,600                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแม่ค า(บา้นแม่ค าประชานุเคราะห)์ ต าบล

แม่ค า อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 98,400                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสนักอง ต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จนั จงัหวดั แห่ง 1 285,800                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ราก(ไตรราษฎรบ์  ารุง) ต าบลจนัจวา้

 อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 293,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่

สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 374,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสนัถนน ต าบลศรีเมอืงชมุ อ าเภอแม่สาย 

จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่สาย แห่ง 1 290,100                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นป่าเหมอืด ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย

 จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 275,600                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโป่งนก ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโป่งเทว ีต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า 

จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 391,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นทุ่งม่าน ต าบลเวยีงกาหลง อ าเภอเวยีงป่า

เป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 287,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนรฐัราษฎรว์ทิยา ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้า

หลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 367,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นป่าก่อด า ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่

ลาว จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 262,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 22,066,900                

งบลงทนุ 22,066,900                

ครุภณัฑ์ 22,066,900                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,126,900                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดงมะดะ  ต าบลดงมะดะ  อ าเภอ

แม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโป่งแพร่วทิยา  ต าบลโป่งแพร่  

อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว  ต าบลดงมะดะ  

อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนหว้ยสา้นยาววทิยา ต าบลดงมะดะ  

อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นป่าก่อด า ต าบลป่าก่อด า  

อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยสา้นพลบัพลา  ต าบลโป่งแพร่

 อ าเภอแม่ลาว  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นผาบ่อง(คุรุราษฎรส์ามคัค)ี  

ต าบลดงมะดะ  อ าเภอแม่ลาว  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่ผกัแหละ ต าบลท่ากอ๊  อ าเภอ

แม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยมะแกง ต าบลป่าแดด  

อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยสะลกัวทิยา ต าบลป่าแดด  

อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นโป่ง  ต าบลป่าแดด  อ าเภอ

แม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดอนสล ี ต าบลป่าแดด  อ าเภอ

แม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นสนัจ าปา ต าบลแม่พริก  

อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยมะซาง ต าบลวาว ี อ าเภอแม่

สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเวยีงผาวทิยา  ต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอ

แม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนหว้ยน า้ขุน่วทิยา ต าบลท่ากอ๊  อ าเภอ

แม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยหญา้ไซ ต าบลป่าแดด อ าเภอ

แม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นผาแดงหลวง ต าบลวาว ี อ าเภอ

แม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยเฮี้ย  ต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอ

แม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่ยางมิ้น  ต าบลศรีถอ้ย  

อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเจดยีห์ลวงพทิยา ต าบลเจดยีห์ลวง  

อ าเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนักลาง(ราษฎรพ์ฒันา)  ต าบล

แม่สรวย  อ าเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโป่งกลางน า้ประชาสรรค ์ ต าบลวาว ี 

อ าเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดอยชา้ง  ต าบลวาว ี อ าเภอแม่

สรวย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนท่ากอ๊พลบัพลาพทิยา  ต าบลท่ากอ๊  

อ าเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าแดด(เวทยาสมทิธิ์)  ต าบลป่า

แดด-  อ าเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหวัฝาย  ต าบลป่าแดด  อ าเภอ

แม่สรวย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าบงทา้วแก่นจนัทน ์ ต าบลแม่

สรวย  อ าเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเลาล ี ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ ต าบลวาว ี อ าเภอแม่

สรวย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทุ่งพรา้ว (เพค็กี้ฮทิค็อก)  ต าบล

วาว ี อ าเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนศรีถอ้ยสุนทรราษฎรว์ทิยา  ต าบลศรี

ถอ้ย  อ าเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนดอยเวยีงผาพทิยา ต าบลเวยีง  อ าเภอ

เวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่ตะละ  ต าบลสนัสล ี อ าเภอ

เวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโป่งเทว ี ต าบลบา้นโป่ง  อ าเภอ

เวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 32(บา้นสาขนัหอม)  

ต าบลแม่เจดยี ์ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโฮ่ง  ต าบลแม่เจดยีใ์หม่  อ าเภอ

เวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่ปูนหลวง ต าบลเวยีง  อ าเภอ

เวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโป่งนก  ต าบลสนัสล ี อ าเภอ

เวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโป่งเหนือ  ต าบลสนัสล ี อ าเภอ

เวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโป่งน า้รอ้นวทิยา ต าบลแม่เจดยีใ์หม่  

อ าเภอเวยีงป่าเป้า  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเมอืงนอ้ย(นิมมานเหมนิทานุสรณ์)

 ต าบลแม่เจดยีใ์หม่  อ าเภอเวยีงป่าเป้า  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทุ่งม่าน  ต าบลเวยีงกาหลง  

อ าเภอเวยีงป่าเป้า  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นฮ่างต า่  ต าบลป่างิ้ว  อ าเภอเวยีง

ป่าเป้า  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนป่างิ้ววทิยา  ต าบลป่างิ้ว  อ าเภอเวยีง

ป่าเป้า  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเวยีงกาหลงวทิยา ต าบลเวยีงกาหลง  

อ าเภอเวยีงป่าเป้า  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนัมะเค็ดสนัขี้เหลก็หวัฝายพฒันา

  ต าบลเวยีงกาหลง  อ าเภอเวยีงป่าเป้า  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนทุ่งหา้ราษฏรส์ามคัคีวทิยา  ต าบลสนัส

ล ี อ าเภอเวยีงป่าเป้า  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าบง  ต าบลเจริญเมอืง  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นใหม่ท่าตน้เกีย๋ง ต าบลเมอืงพาน  

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนธารทองวทิยา(ป่ารวก)  ต าบลธารทอง 

 อ าเภอพาน  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าตา้ก  ต าบลสนักลาง  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นกลว้ย  ต าบลสนัมะเค็ด  อ าเภอ

พาน  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนร่องธารวทิยา  ต าบลทรายขาว  

อ าเภอพาน  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโป่งแดง  ต าบลทรายขาว  

อ าเภอพาน  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนปูแกง(อนิทราราษฎรอ์ปุถมัภ )์  ต าบล

แม่เยน็ อ าเภอพาน  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเวยีงหา้ววทิยา  ต าบลเวยีงหา้ว  

อ าเภอพาน  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนป่าแดงวทิยา  ต าบลหวังม้  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโรงชา้งวทิยา  ต าบลโรงชา้ง  อ าเภอ

ป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นวงัวทิยา  ต าบลสนัมะค่า  อ าเภอ

ป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าแงะ  ต าบลป่าแงะ  อ าเภอป่า

แดด  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนศรีโพธิ์เงนิวทิยา ต าบลศรีโพธิ์เงนิ  

อ าเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่จนั  ต าบลแม่จนั 

 อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าบงแม่จนั ต าบลป่าตึง  อ าเภอ

แม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโป่งน า้รอ้น ต าบลป่าตึง  อ าเภอ

แม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยมะหนิฝน ต าบลป่าตึง  

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นร่องกอ๊-ม่วงค า ต าบลแม่ค า  

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนธรรมจาริกอปุถมัภ ์1 ต าบลแม่จนั  

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่ากวา๋ว-ดอนชยั ต าบลแม่ไร่  

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนสนัสลหีลวง-สนันายาว  ต าบลศรีค า้  

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองสงเคราะหช์าวเขา  

ต าบลป่าซาง  อ าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน)์  ต าบล

ป่าซาง อ าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนัโคง้  ต าบลป่าตึง  อ าเภอแม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปางสา  ต าบลป่าตึง  อ าเภอแม่จนั ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่ค า(บา้นแม่ค าประชานุเคราะห)์

  ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชยีงแสนประชานุสาสน)์  

ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ราก(ไตรราษฎรบ์  ารุง)  

ต าบลจนัจวา้ อ าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นรวมใจ  ต าบลป่าตึง  อ าเภอแม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนัติสุข  ต าบลป่าตึง  อ าเภอแม่ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนักอง  ต าบลแม่ไร่  อ าเภอแม่ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนสนัทราย(พรหมณีวทิยา)  ต าบลสนั

ทราย  อ าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นธารทอง  ต าบลแม่เงนิ  อ าเภอ

เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นป่าสกันอ้ย ต าบลป่าสกั  

อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนป่าตึงพทิยานุกูล ต าบลบา้นแซว  

อ าเภอเชยีงแสน  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนแม่แอบวทิยาคม ต าบลบา้นแซว  

อ าเภอเชยีงแสน  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าไร่หลวงวทิยา(ตชด.ช่างกล

ปทุมวนัอนุสรณ์9)  ต าบลบา้นแซว  อ าเภอเชยีงแสน  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นไร่  ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสบค า  ต าบลเวยีง  อ าเภอเชยีง

แสน  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสบรวก  ต าบลเวยีง  อ าเภอเชยีง

แสน  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยเกีย๋ง  ต าบลเวยีง  อ าเภอ

เชยีงแสน  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าแดง  ต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอ

แม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นถ า้ ตชด.  ต าบลโป่งงาม  อ าเภอ

แม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นถ า้ปลา  ต าบลโป่งงาม  อ าเภอแม่

สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ ต าบลหว้ยไคร ้ อ าเภอ

แม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปางหา้  ต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอ

แม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนัหลวง  ต าบลเกาะชา้ง  อ าเภอ

แม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเหมอืงแดง ต าบลแม่สาย  อ าเภอ

แม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเวยีงพาน  ต าบลเวยีงพางค า  

อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าเหมอืด  ต าบลเวยีงพางค า  

อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนัถนน  ต าบลศรีเมอืงชมุ  

อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นถ า้  ต าบลโป่งงาม  อ าเภอแม่สาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นผาฮี้  ต าบลโป่งงาม  อ าเภอแม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นน า้จ า  ต าบลโป่งผา  อ าเภอแม่ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นจอ้ง  ต าบลโป่งผา  อ าเภอแม่สาย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนัมะนะ  ต าบลแม่สาย  อ าเภอ

แม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่ายาง  ต าบลแม่สาย  อ าเภอแม่

สาย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโป่ง  ต าบลโป่งผา  อ าเภอแม่สาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าแฝ-หนองออ้-สนัทรายมูล  

ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนัทราย(ราษฎรส์ามคัค)ี  ต าบล

โป่งผา  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นไมล้งุขนมติรภาพที่ 169  

ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสนัทราย  ต าบลแม่สาย  อ าเภอ

แม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยอื้น  ต าบลเทอดไทย  อ าเภอ

แม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นกลาง  ต าบลแม่สลองนอก  

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนสามคัคีพฒันา  ต าบลเทอดไทย  

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปางมะหนั  ต าบลเทอดไทย  

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นพญาไพร  ต าบลเทอดไทย  

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแม่หมอ้  ต าบลเทอดไทย  

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นจะตี  ต าบลเทอดไทย  อ าเภอแม่

ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นขาแหยง่พฒันา ต าบลแม่ฟ้าหลวง

  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่าซางนาเงนิ ต าบลแม่ฟ้าหลวง  

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นใหม่สนัติ  ต าบลแม่สลองนอก  

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นมนตรีวทิยา ต าบลแม่สลองใน  

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)  ต าบลแม่

สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยหยวกป่าโซ ต าบลแม่สลองใน

  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนพญาไพรไตรมติร ต าบลเทอดไทย  

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 240,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนรฐัราษฎรว์ทิยา ต าบลแม่สลองใน  

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 192,560                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพนาสวรรค ์ ต าบลแม่สลองนอก

 อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ต ารวจตระเวนชายแดน บา้นนาโต่

(วปรอ.344 อปุถมัภ)์  ต าบลแม่สลองใน  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ต ารวจตะเวนชายแดน เจา้พ่อหลวง

อปุถมัภ ์3 (ช่างกลปทุมวนัอนุสรณ์ 4)  ต าบลแม่สลองใน  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ต ารวจตะเวนชายแดนบ ารุงที่ 87 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดอนงาม  ต าบลโชคชยั  อ าเภอ

ดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลโชคชยั(บา้นแม่เลยีบแม่บง)  

ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดอย  ต าบลโชคชยั  อ าเภอดอย

หลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นขนุแม่บง(ตชด.) ต าบลโชคชยั  

อ าเภอดอยหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ต าบลปงนอ้ย  

อ าเภอดอยหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลหนองป่าก่อ  

อ าเภอดอยหลวง  จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,940,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขวัแคร่ ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจ าบอน ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงป่าเหมี้ยง ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอยฮาง ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้ผาตอง ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าสาย ต าบลท่าสาย อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางแล ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อทอง ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ากอ๊ ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางริมกรณ์ ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางลาว ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ายางมน ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ายางหลวง ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ารวก(คุรุราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลนางแล อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าแหยง่ ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าออ้ดอนชยั ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปุยค า ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งเกลอื ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งชา้ง ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งนาค า ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งน า้ตก ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งน า้รอ้น ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งพระบาท ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งฮึ้ง ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาล ัง้ ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาเสริฐ ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรวมมติรสาขาหอ้งเรียนบา้นจะตอ๋เบอ ต าบลแม่

ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องปลาขาว ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นริมลาว ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวยีงกอืนา ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนักลาง ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัตน้ขาม ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัดง ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหว้ยเจริญวทิยา ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดงมะตืน๋เนินสยามวทิยา ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอเจริญ ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช่องลม ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชยัพฤกษ ์ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอยงาม ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องหา้ ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวยีงชยั ต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวยีงเดมิ ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีเวยีง ต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมานมติร ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัผาบ่ม ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห)์ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีง

เชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ตกพฒันา(นพค.อปุถมัภ)์ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอ

เวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าซาง ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องหวาย ต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยขี้เหลก็ ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหา้งป่าสา ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นสนัมะค่า ต าบลสนัมะค่า อ าเภอป่าแดด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าแงะ ต าบลป่าแงะ อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเสา้ ต าบลป่าแงะ อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลโรงชา้ง อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่พงุ ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสกัพฒันา ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลป่าแงะ อ าเภอป่าแดด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเจริญเมอืงวทิยา ต าบลเจริญเมอืง อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งป่าแดด ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนสนัมะเค็ด ต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทานตะวนัวทิยา(หว้ยบง-ดงเจริญ) ต าบลทานตะวนั 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจ าคาวตอง ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจ าผกักูด ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเจริญเมอืง ต าบลเจริญเมอืง อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดง ต าบลแม่เยน็ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเวยีง ต าบลทานตะวนั อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้ ต าบลสนักลาง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปอเรียง ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าคา ต าบลหวังม้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางเกาะทราย ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าแดงงาม ต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าตึง ต าบลเจริญเมอืง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าสกั ต าบลแม่เยน็ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าสา้น ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าหดัป่าแขม ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝัง่ตื้น ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงค า ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แกว้ ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แกว้เด่นชยั ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แกว้ใต ้ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แกว้เหนือ ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่คาวหลวง ต าบลสนักลาง อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ออ้ ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ออ้นอก ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องคตสนัปูเลย ต าบลทานตะวนั อ าเภอพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัตน้ดู่ ต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัตน้ผึ้ง ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัตน้แหน ต าบลแม่เยน็ อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัติวนั ต าบลสนัติสุข อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัผกัแค ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัมะแฟน ต าบลธารทอง อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบิสอง ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองฮ่างสนัหลวง ต าบลหวังม้ อ าเภอพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหมอืงงา่ ต าบลสนัติสุข อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนริมวงั ๑ ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนริมวงั ๒ ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสนักลางวทิยา ต าบลสนักลาง อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสนัหนองควาย ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบวัสลวีทิยา ต าบลบวัสล ีอ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้งา้ว ต าบลบวัสล ีอ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้ยาง ต าบลบวัสล ีอ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ามะโอ ต าบลจอมหมอกแกว้ อ าเภอแม่ลาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งมอญ ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ผง ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเกา้หอ้ง ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแกว้ ต าบลจอมหมอกแกว้ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอยเวยีงวทิยา ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุสรวย ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดนิด า ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางกิ่ว(ศุภสทิธิ์มหาคุณ) ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางหก ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางหลวง ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางออ้ย ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าตึงงาม ต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าถอ่น(วทิยาสมทิธิ์) ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเมีย่งแม่พริก ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งปูเฟือง ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมงักาลา่ ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ตาชา้ง ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ตาแมว ต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่พริก(เมอืงยศพทิยานุกลุ) ต าบลแม่พริก อ าเภอ

แม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่โมงเยา้ ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรอ้งบง ต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนักา้งปลา ต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแสนเจริญ ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผ า ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยขี้เหลก็ ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหมอเฒ่า ต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห)์ ต าบลเวยีง อ าเภอ

เวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุลาว ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงป่าสา้นใหม่เจริญ ต าบลเวยีงกาหลง อ าเภอ

เวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งยาว ต าบลแม่เจดยี ์อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางมะขามป้อม ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางอ่ายหว้ยชมภู ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าจ ัน่ ต าบลเวยีงกาหลง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าตึง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าสกั ต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่เจดยี ์ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลงักา ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนั ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัสล ีต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองยาว ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหมอ้ ต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหนิลาดใน ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนปางมะกาดวทิยา ต าบลแม่เจดยี ์อ าเภอเวยีงป่าเป้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอยจนั ต าบลโยนก อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอยสะโงะ๊ ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งฟ้าฮ่าม ต าบลโยนก อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปงของ(ธรรมราษฎรนุ์กูล) ต าบลแม่เงนิ อ าเภอ

เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ากอ๋ย ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางหมอปวง(ชยับานราษฎรศึ์กษา) ต าบลป่าสกั 

อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ค า ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ค า(ธรรมาประชาสรรค)์ ต าบลป่าสกั อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่มะ ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัลาว ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวยีงแกว้ ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีกองงาม ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีดอนมูล ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวนดอกท่าขนัทองสามคัคี ต าบลบา้นแซว อ าเภอ

เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัตน้ธง ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีงแสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัตน้เปา ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัธาตุ ต าบลโยนก อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลาสะเด็ด ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีง ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกวา๊น ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งกวาง ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทรทอง ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าซางงาม ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าลนั ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองป่าก่อ ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห ์๑ ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๘๖ (บา้นป่าสกัหลวง) ต าบลจนัจวา้ใต ้

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ดอยดนิแดง ต าบลจอมสวรรค ์อ าเภอแม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทบักมุารทอง ต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าขา้วเปลอืก ต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าตึง (วทิยประสาท) ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าบง(หลา้ราษฎรว์ทิยา) ต าบลจนัจวา้ใต ้อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเปา-ป่าซางนอ้ย ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ค าฝัง่หมิน่ ต าบลจนัจวา้ใต ้อ าเภอแม่จนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ค-ีหนองออ้ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แพง ต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ลากเนินทอง ต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สลองใน ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่หะป่าไร่ศรียางชมุ ต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวน่ ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแหยง่ ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลว-นาลอ้ม ต าบลสนัทราย อ าเภอแม่จนั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่สามคัคี ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห ์๒ ต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค(์บา้นบ่อกา๊ง) ต าบลจอมสวรรค ์

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลศรีค า้ ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนศึกษา(บา้นแม่สะแลป) ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอ

แม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ ์ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาจ ีต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาเดื่อ ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่เตอ๋ ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหก ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรพ์ฒันา ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอปุถมัภ ์๕ ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเกลี้ยง ต าบลศรีเมอืงชมุ อ าเภอแม่สาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงค า ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีป่าแดง ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัโคง้ ต าบลศรีเมอืงชมุ อ าเภอแม่สาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัธาตุ ต าบลศรีเมอืงชมุ อ าเภอแม่สาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนันา ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนับุญเรือง ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัยาว สนัลดิไม ้ต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่สาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหมอืงแดงนอ้ย ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฮ่องแฮ่ ต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่สาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชมภู ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตา้นาลอ้ม ต าบลตา้ อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งน า้แพร่ป่าบง ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องขุน่ป่าขา่(สุทธานุสรณ์) ต าบลป่าตาล อ าเภอขนุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง ต าบลตา้ อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยสกั(ประชานุกูล) ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหอ้ม ราษฏรส์ามคัคี ต าบลป่าตาล อ าเภอขนุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลขนุตาล(ป่าตาลเจดยี)์ ต าบลป่าตาล อ าเภอขนุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขยีะ ต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นครึ่ง ต าบลครึ่ง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นครึ่งใต ้ต าบลครึ่ง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเชยีงคาน (ราษฎรป์ระสานมติร) ต าบลสถาน 

อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนมหาวนั ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้ปลอ้งแดนเมอืง ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชยีงของ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตองม่วงชมุ ต าบลครึ่ง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห2์) ต าบลสถาน อ าเภอเชยีง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งซางดงหลวง ต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเชยีงของ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งอ่าง ต าบลสถาน อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้มา้ ต าบลสถาน อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุญเรือง ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากองิ ต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลงุท่าเจริญ ต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเชยีงของ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีลานนา ต าบลครึ่ง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสา้น ต าบลครึ่ง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหก ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลวง ต าบลครึ่ง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยซอ้ ต าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเมง็(ประสาทวทิย)์ ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจ าไฮบา้นเหลา่ ต าบลปลอ้ง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกอ๊ ต าบลเชยีงเคี่ยน อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกีย๋งใต ้ต าบลแม่ลอย อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขอนซงุ ต าบลงิ้ว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุหว้ยไคร ้ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นงิ้วใหม่ ต าบลงิ้ว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนไชย ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนดนิแดง ต าบลปลอ้ง อ าเภอเทงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแยง ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้เขอืงโจโ้กส้ามคัคี ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตีนเป็ด ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตุม้เหนือ ต าบลงิ้ว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งโหง้ ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุญนาค ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปลอ้งใต ้ต าบลปลอ้ง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปลอ้งสา้น ต าบลปลอ้ง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางค่า ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าจี้ ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าตึงงาม ต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ารวก ต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่อนป่ายาง ต าบลหนองแรด อ าเภอเทงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ลอยไร่ ต าบลแม่ลอย อ าเภอเทงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัชมุ(สหราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเชยีงเคี่ยน อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัทรายมูล ต าบลสนัทรายงาม อ าเภอเทงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัป่าบง ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลสนัทรายงาม อ าเภอเทงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยตุม้(ตุม้ใตต้ระการคุณ) ต าบลงิ้ว อ าเภอเทงิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเอยีน(สหราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระเกดิคงคาราม ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศรีสวา่ง ต าบลงิ้ว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลตบัเต่า(ไครส้ามคัคีวทิยา) ต าบลตบัเต่า อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าซาง ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าม่วง ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ต า๋กลาง ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอพญาเมง็ราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ต า๋นอ้ย ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอพญาเมง็ราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวยีงหวาย ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัหลวงสามคัคี ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเมง็ราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัค า ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเสา ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกา้ง รฐัประชาสงเคราะห ์ต าบลไมย้า อ าเภอ

พญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่โชคชยั ต าบลตาดควนั อ าเภอพญาเมง็ราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่สุขสนัต ์ต าบลตาดควนั อ าเภอพญาเมง็ราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแจมป๋อง ต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งค า ต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาแล ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโละ๊วงัผา ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเตา ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเอยีน ต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 415,877,380              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 8,039,640                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 8,039,640                 

งบลงทนุ 8,039,640                 

ครุภณัฑ์ 8,039,640                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 699,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นปางมะขามป้อม ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นหว้ยหยวกป่าโซ ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้า

หลวง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง ต าบล

แม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นหว้ยหก ต าบล

แม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นป่าตึง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนสามคัคีพฒันา ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่

ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอยสะโงะ๊ ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอ

เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนราษฎรพ์ฒันา ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอ

แม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนแม่แอบวทิยาคม ต าบลบา้นแซว อ าเภอ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเมอืงนอ้ย 

(นิมมานเหมนิทานุสรณ์) ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นแม่

ยางมิ้น ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 2 12,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นรวม

ใจ ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ใบ 3 19,200                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

โป่งน า้รอ้น ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 5,200                         
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หว้ยแม่เลีย่ม ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

มนตรีวทิยา ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ใบ 3 29,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ทรายทอง ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหว้ยแม่เลีย่ม ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

แม่หลวงอปุถมัภไ์ทยคีรี ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 2 39,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 183,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ี โรงเรียนดอยเวยีงวทิยา

 ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ี โรงเรียนบา้นปางกิ่ว (ศุภ

สทิธิ์มหาคุณ) ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 150 ซซี ี โรงเรียนบา้นขนุสรวย 

ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 82,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 294,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียนผา

ขวางวทิยา ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นโป่งน า้รอ้น ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหว้ยหญา้ไซ 

ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นผาแดงหลวง 

ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนปางหดัสหศาสตร ์

ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นพญาพภิกัดิ์ 

ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโป่งน า้รอ้น 

ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นกกนอ้ยวทิยา 

ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นผาล ัง้ ต าบล

หว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหว้ยชมภู ต าบล

หว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นป่าตึง ต าบลบา้น

โป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหว้ยหนิลาดใน 

ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหว้ยหยวกป่าโซ

 ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหว้ยแม่เลีย่ม ต าบล

หว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลแม่

เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนผา

ขวางวทิยา ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนริมวงั

 ๒ ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลแม่

เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยหก ต าบลแม่

สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยหนิลาดใน 

ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง ต าบลแม่

เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยหยวกป่าโซ 

ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 605,100                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกกนอ้ยวทิยา ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นจะคือ ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหว้ยมะซาง ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นป่าไร่หลวงวทิยา (ตชด.ช่างกลปทุมวนัอนุสรณ์ 

9) ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นผาล ัง้ ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกกนอ้ยวทิยา ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยชมภู ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนปางมะกาดวทิยา ต าบลแม่เจดยี ์อ าเภอเวยีงป่าเป้า เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นจะคือ ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนดอยเวยีงผาพทิยา ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นใหม่สนัติ ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้า

หลวง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยกวา๊น ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นพนาสวรรค ์ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยกวา๊น ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั จอ 1 35,200                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นรวมใจ ต าบลป่าตึง อ าเภอ

แม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นแผ่นดนิทอง ต าบลตบัเต่า 

อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นสนัติสุข ต าบลป่าตึง อ าเภอ

แม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 69,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยหยวกป่าโซ ต าบลแม่

สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นปางมะหนั ต าบลเทอดไทย

 อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นผาแล ต าบลปอ อ าเภอ

เวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นแม่ปูนหลวง ต าบลเวยีง 

อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยหก ต าบลแม่สลองใน 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,258,040                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนสถาน (ราษฎรด์รุณวทิย)์ ต าบลสถาน อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เกีย๋ง ต าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยซอ้ ต าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สวนดอกท่าขนัทองสามคัคี ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ธารทอง ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนงาม ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สนัชมุ (สหราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเชยีงเคี่ยน อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตน้เขอืงโจโ้กส้ามคัคี ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยไคร ้ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ใหม่ ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวั ต าบลสนัทรายงาม อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนไชย ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 18 26,640                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนแยง ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่ง ต าบลโรงชา้ง อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสนั

สะลกีวทิยา ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเสา ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่ต า๋กลาง ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่เปา ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เจริญเมอืง ต าบลเจริญเมอืง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าบง ต าบลเจริญเมอืง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าตึง ต าบลเจริญเมอืง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเจริญ

เมอืงวทิยา ต าบลเจริญเมอืง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนธาร

ทองวทิยา (ป่ารวก) ต าบลธารทอง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ม่วงค า ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลพาน (ป่ากวา๋วมติรภาพที่ ๖๘) ต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดั ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าตา้ก ต าบลสนักลาง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสนั

กลางวทิยา ต าบลสนักลาง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สนัติวนั ต าบลสนัติสุข อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โละ๊ป่าตุม้ ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหว้ย

พลูพทิยา ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นางแล ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นางแลใน ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขวัแคร่ ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปางคึก ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นแม่ขา้วตม้หลวง ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปางลาว ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 15 22,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

รวมมติร ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่ายางมน ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เวยีงกอืนา ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่ายางหลวง ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หวัดง ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขี้เหลก็ดอยดนิแดง ต าบลจอมสวรรค ์อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนผ่าน

ศึกสงเคราะห ์๒ ต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ใหม่สามคัคี ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าบงแม่จนั ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 60 88,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนธรรม

จาริกอปุถมัภ ์1 ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 45 66,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่ากวา๋ว-ดอนชยั ต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่ามะโอ ต าบลจอมหมอกแกว้ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ผาบ่อง (คุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเกา้หอ้ง ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นป่าก่อด า ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

รอ้งบง ต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนสล ีต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้จ า ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าบง ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้ตกพฒันา (นพค.อปุถมัภ)์ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดั ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าซางเหนือ ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยหา้งป่าสา ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตน้ปลอ้งแดนเมอืง ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นศรีดอนชยั ต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแก่นวทิยา ต าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสวนดอกท่าขนัทองสามคัคี ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห ์๑ ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไทรทอง ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่ลอยไร่ ต าบลแม่ลอย อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนเวยีงเทงิ (เทงิท านุประชา) ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนสนัทรายงามวทิยา ต าบลสนัทรายงาม อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองบวัค า ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าซาง ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห ์๒ ต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าแฝ-หนองออ้-สนัทรายมูล ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นรกัแผ่นดนิ ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

หว้ยน า้ขุน่วทิยา ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนบา้น

พญาไพร ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บรรพตวทิยา ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นราษฎรภ์กัด ีต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นใหม่

สนัติ ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นสนัติคีรี

 ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเวยีง

หมอก ต าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนแม่

มอญวทิยา ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหว้ย

น า้ขุน่วทิยา ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 85 125,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยสะลกัวทิยา ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แสนเจริญ ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 7 10,360                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองผ า ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าไร่หลวงวทิยา (ตชด.ช่างกลปทุมวนัอนุสรณ์ 9) ต าบลบา้นแซว อ าเภอ

เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 58 85,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนแม่

หลวงอปุถมัภไ์ทยคีรี ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 60 88,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บรรพตวทิยา ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 47 69,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แผ่นดนิทอง ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 43 63,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โละ๊ ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโป่งกลาง

น า้ประชาสรรค ์ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 41 64,780                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

กลา้ ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขนุ

สรวย ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นมงักา

ลา่ ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่

ตะละ ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

หนิลาดใน ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาง

มะขามป้อม ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

โป่ง ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

แม่ฟ้าหลวง ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนรฐัราษฎร์

วทิยา ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสนัติ

คีรี ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

หยวกป่าโซ ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาง

มะหนั ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

หาน ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไตรมติร

วทิยา ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พญาพภิกัดิ์ ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

พรา้ว (เพค็กี้ฮทิค็อก) ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 91 152,880                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่งนก

 ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 24 40,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอนุบาลแม่

ฟ้าหลวง ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ยไร่

สามคัคี ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 60 100,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

หาน ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 32 53,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนไตรมติร

วทิยา ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 27 45,360                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเลาล ีต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นมนตรีวทิยา ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสองพีน่อ้ง ต าบลริมโขง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนแม่

มอญวทิยา ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ปางขอน ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่ตาชา้ง ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนริมวงั 

๒ ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

รวมใจ ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นวาว ีต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ต าบลแม่สลองใน 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นป่าซางนาเงนิ ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลวาว ี

อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอยชา้ง ต าบลวาว ี

อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนเวยีงผาวทิยา ต าบลศรี

ถอ้ย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นรกัแผ่นดนิ ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 135,000                      

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 296,582,540              
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 235,419,500              

งบลงทนุ 235,419,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 235,419,500                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,412,300                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีง

เชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นโป่งพระบาท ต าบลบา้นดู่ 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นสนันา ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอ

แม่สาย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

นิคมสรา้งตนเองสงเคราะหช์าวเขา ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

หว้ยน า้ขุน่วทิยา ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

บา้นหว้ยน า้เยน็ ต าบลวารี อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

บา้นเมอืงกาญจน ์ต าบลริมโขง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 1,306,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 182,783,200                 

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

หอ้งเรียน โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี ่(ค่ายเมง็รายมหาราชอปุถมัภ)์ ต าบลรอบ

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นดอน ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 6,997,000                    

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

บา้นโละ๊ป่าหา้ ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 1,663,000                    

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

เมอืงชมุ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นดอยฮาง ต าบลดอยฮาง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 1,104,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนอนุบาลหวัฝาย ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นแม่ต า๋ ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 8,281,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นสนัมะเค็ดสนัขี้เหลก็หวัฝายพฒันา ต าบลเวยีงกาหลง

 อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนหว้ยสา้นยาววทิยา 

ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นโป่งเทว ีต าบลบา้น

โป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 640,500                      

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

สนัมะค่า อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองยาว ต าบล

เวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 510,200                      

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

ต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

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

บา้นฮ่องแฮ่ ต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นแม่ค า (ประชานุเคราะห)์

 ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นธารทอง ต าบลแม่

เงนิ อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 640,500                      

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

ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      

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

(บา้นแม่เลยีบแม่บง) ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      

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

ท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นสนัทราย (ราษฎร์

สามคัค)ี ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 640,500                      

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

ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นป่ากวา๋ว-ดอน

ชยั ต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นแม่ค า ต าบลแม่เงนิ

 อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 640,500                      

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

แม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      

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

(ตชด.) ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      

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

เวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      

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

บา้นศรีกองงาม ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 1,663,000                    

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

เวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      

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

บา้นตา้นาลอ้ม ต าบลตา้ อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

ดอนไชย ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนเวยีงเทงิ (เทงิท านุ

ประชา) ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดัพระเกดิคงคาราม 

ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนอนุบาลเวยีงแก่น ต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั หลงั 1 8,281,000                    

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

ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหว้ยหญา้ไซ ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั หลงั 1 8,281,000                    

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

ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหว้ยมะซาง ต าบล

วาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 510,200                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

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

บา้นสนัติคีรี ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นพญาไพร ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 1,663,000                    

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

ราษฎรว์ทิยา ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นป่าไร่หลวงวทิยา (ตชด.ช่างกลปทุมวนัอนุสรณ์ 9) ต าบลบา้นแซว อ าเภอ

เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นรวมใจ ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

ใหม่สนัติ ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 813,400                      

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

 ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.

อนุสรณ์) ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นหว้ยผึ้ง ต าบลแม่

สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 506,200                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนไตรมติรวทิยา ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นรกัแผ่นดนิ ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 8,281,000                    

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

บา้นพญาพภิกัดิ์ ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนบา้น

แผ่นดนิทอง ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 2,458,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวาววีทิยาคม ต าบลวาวี

 อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 510,200                      

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

อนุบาลแม่สรวย ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 3,591,800                    

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

ปางหดัสหศาสตร ์ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 3,591,800                    

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

วาววีทิยาคม ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 3,751,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

สามคัคีพฒันา ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 4,606,600                    

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

บา้นดู่ (สหราษฎรพ์ฒันาคาร) ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั หลงั 1 13,872,000                   

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

อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร)์  ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย จงัหวดั หลงั 1 15,780,300                   

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

อนุบาลเชยีงของ  ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 16,162,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนสนัติคีรีวทิยาคม  ต าบล

แม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 6,808,800                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนบา้นแม่จนั(เชยีงแสนประชานุสาสน)์ต าบล

แม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 8,700,500                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,982,200                    
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รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนเวยีง

เชยีงรุง้วทิยา ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นใหม่ท่าตน้

เกีย๋ง ต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

อนุบาลโชคชยั (บา้นแม่เลยีบแม่บง) ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ขี้เหลก็ดอยดนิแดง ต าบลจอมสวรรค ์อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

สนัทราย ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ขนุแม่บง (ตชด.) ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ป่ากวา๋ว-ดอนชยั ต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยเกีย๋ง ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

สนัหลวง ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ถ า้ ตชด. ต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

สนัโคง้ ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

สนัตน้เปา ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

สนัธาตุ ต าบลโยนก อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

จะคือ ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

แม่ปูนหลวง ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยสะลกัวทิยา ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้

ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดอยสะโงะ๊ ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ราษฎรพ์ฒันา ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยหก ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนบา้นราษฎรภ์กัด ีต าบล

ตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,275,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 33,801,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยพลูพทิยา ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเวยีงเชยีงรุง้ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ แห่ง 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งก่อ (ใจประชานุเคราะห)์ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอ

เวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งหลวง ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรวมมติร ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหมากเอยีก ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวนั ต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีง แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหมอ้ ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นริมลาว ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจอเจริญ ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยขม ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ตกพฒันา (นพค.อปุถมัภ)์ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอ

เวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางลาว ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัผาบ่ม ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโละ๊ป่าตุม้ ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งนาค า ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยเจริญวทิยา ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าซาง ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดั แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อทอง ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเวยีงแกว้วทิยา ต าบลเมอืงชมุ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเวยีงชยั ต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเวยีงดมิ ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอยงาม ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยแม่ซา้ย ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 100,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางคึก ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั แห่ง 1 103,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเวยีงชยั ต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนางแล ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหา้งป่าสา ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่ายางหลวง ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงมะตืน๋เนินสยามวทิยา ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่องเผยีว ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางริมกรณ์ ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งชา้ง ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งน า้ตก ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่องหา้ ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ขา้วตม้หลวง ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่ากอ๊ ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่ายางมน ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่องหวาย ต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเวยีงกอืนา ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ขา้วตม้ท่าสุด ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถ า้ผาตอง ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าสกัไก่ ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงป่าเหมี้ยง ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าซางเหนือ ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปุยค า ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 150,000                      



131 / 221

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดู่ (สหราษฎรพ์ฒันาคาร) ต าบลบา้นดู่ อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนร่องเบอ้วทิยา ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขวัแคร่ ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยขี้เหลก็ ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ามะโอ ต าบลจอมหมอกแกว้ อ าเภอแม่ลาว แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปูแกง (อนิทราราษฎรอ์ปุถมัภ )์ ต าบลแม่เยน็ อ าเภอ แห่ง 1 222,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโรงชา้งวทิยา ต าบลโรงชา้ง อ าเภอป่าแดด จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าบงทา้วแก่นจนัทน ์ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนักลางวทิยา ต าบลสนักลาง อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นสนัจ าปา ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลว้ย ต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน ต าบลแม่เจดยี ์อ าเภอเวยีงป่าเป้า แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่างิ้ววทิยา ต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเวยีงป่าเป้า ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่ากอ๊พลบัพลาพทิยา ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าสา้น ต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตน้งา้ว ต าบลบวัสล ีอ าเภอแม่ลาว จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฝัง่ตื้น ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลโรงชา้ง อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 165,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนร่องธารวทิยา ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีถอ้ยสุนทรราษฎรว์ทิยา ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ แห่ง 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าแดงงาม ต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโป่งน า้รอ้นวทิยา ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่า แห่ง 1 140,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าสกั ต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั แห่ง 1 114,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดนิด า ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางเกาะทราย ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นป่าก่อด า ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากวา๋วมติรภาพที่ ๖๘) ต าบลเมอืง

พาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 74,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าแงะ ต าบลป่าแงะ อ าเภอป่าแดด จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นโป่ง ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลเจริญเมอืง อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่พริก (เมอืงยศพทิยานุกลุ) ต าบลแม่พริก 

อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 32 (บา้นสาขนัหอม) ต าบลแม่เจดยี ์

อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลงักา ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั แห่ง 1 114,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าถอ่น (วทิยาสมทิธิ์) ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่ แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งป่าแดด ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 112,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งมอญ ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทานตะวนัวทิยา (หว้ยบง-ดงเจริญ) ต าบลทานตะวนั 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีโพธิ์เงนิวทิยา ต าบลศรีโพธิ์เงนิ อ าเภอป่าแดด แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถ า้ ต าบลสนักลาง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนัหนองควาย ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโฮ่ง ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า แห่ง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าจ ัน่ ต าบลเวยีงกาหลง อ าเภอเวยีงป่าเป้า แห่ง 1 87,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งเหนือ ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าตึงงาม ต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัติวนั ต าบลสนัติสุข อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาบ่อง (คุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลดงมะดะ 

อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงค า ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 92,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัวทิยา ต าบลสนัมะค่า อ าเภอป่าแดด จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนักลาง (ราษฎรพ์ฒันา) ต าบลแม่สรวย อ าเภอ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าตา้ก ต าบลสนักลาง อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนสนัมะเค็ด ต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัมะเค็ดสนัขี้เหลก็หวัฝายพฒันา ต าบลเวยีง

กาหลง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 114,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเด่นศาลา ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหมอืงงา่ ต าบลสนัติสุข อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 159,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงมะดะ ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัตน้ผึ้ง ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 106,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นสนัมะค่า ต าบลสนัมะค่า อ าเภอป่าแดด แห่ง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าแดด (เวทยาสมทิธิ์) ต าบลป่าแดด- อ าเภอแม่ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าตึง ต าบลเจริญเมอืง อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 103,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ออ้นอก ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงป่าสา้นใหม่เจริญ ต าบลเวยีงกาหลง อ าเภอ

เวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัสล ีต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนักา้งปลา ต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 116,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตน้ยาง ต าบลบวัสล ีอ าเภอแม่ลาว จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจริญเมอืงวทิยา ต าบลเจริญเมอืง อ าเภอพาน แห่ง 1 115,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่แกว้ใต ้ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางอ่ายหว้ยชมภู ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอ แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหมอเฒ่า ต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าหดัป่าแขม ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 75,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเกา้หอ้ง ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งแดง ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่สามคัคี ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฮ่องแฮ่ ต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่สาย จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวนดอกท่าขนัทองสามคัคี ต าบลบา้นแซว 

อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าซางงาม ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน)์ ต าบลป่าซาง อ าเภอ แห่ง 1 263,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลโชคชยั (บา้นแม่เลยีบแม่บง) ต าบลโชคชยั 

อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ดอยดนิแดง ต าบลจอมสวรรค ์อ าเภอแม่ แห่ง 1 210,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่สาย จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีกองงาม ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองป่าก่อ ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลศรีค า้ ต าบลศรีค า้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัทราย (ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลโป่งผา อ าเภอ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งฟ้าฮ่าม ต าบลโยนก อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอย ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัทราย ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนัทราย (พรหมณีวทิยา) ต าบลสนัทราย อ าเภอแม่ แห่ง 1 200,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัธาตุ ต าบลโยนก อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั แห่ง 1 203,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยมะหนิฝน ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จนั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถ า้ ตชด. ต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นป่าคาแม่เงนิ ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าตึง (วทิยประสาท) ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จนั แห่ง 1 163,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้จ า ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าตึงพทิยานุกูล ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ลากเนินทอง ต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่ แห่ง 1 205,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางหมอปวง (ชยับานราษฎรศึ์กษา) ต าบลป่าสกั

 อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขนุขวากพทิยา ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเวยีงแก่น ต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีงแก่น แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นตา้ตลาด ต าบลตา้ อ าเภอขนุตาล จงัหวดั แห่ง 1 301,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพฒันา ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกีย๋ง ต าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแรดวทิยา ต าบลหนองแรด อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่เปา ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่องแช่ ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีดอนไชยวทิยา ต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทงิ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสกัสนัเชยีงใหม่วทิยาคม ต าบลงิ้ว อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่นวทิยา ต าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนัสะลกีวทิยา ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าแดงหว้ยหลวง ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุญนาค ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 150,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อแสง ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลู ้ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลตาดควนั ต าบลตาดควนั อ าเภอพญาเมง็ราย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตน้ปลอ้งแดนเมอืง ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชยีง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นศรีดอนชยั ต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเชยีง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัค า ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตีนเป็ด ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาล ัง้ ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งน า้รอ้น ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกกนอ้ยวทิยา ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืง แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางขอน ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งพรา้ว (เพค็กี้ฮทิค็อก) ต าบลวาว ีอ าเภอแม่ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเลาล ีต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 74,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอยชา้ง ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั แห่ง 1 352,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวาว ีต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางมะขามป้อม ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า แห่ง 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั แห่ง 1 148,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งนก ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยกลา้ ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผ า ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ยางมิ้น ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั แห่ง 1 140,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมงักาลา่ ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั แห่ง 1 163,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสนเจริญ ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงนอ้ย (นิมมานเหมนิทานุสรณ์) ต าบลแม่

เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขนุสรวย ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั แห่ง 1 163,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางหลวง ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ตาชา้ง ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดั แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าตึง ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั แห่ง 1 44,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอยเวยีงผาพทิยา ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาจ ีต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าไร่หลวงวทิยา (ตชด.ช่างกลปทุมวนัอนุสรณ์ 9)

 ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพญาไพรไตรมติร ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรฐัราษฎรว์ทิยา ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหยวกป่าโซ ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้า แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัติคีรี ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมนตรีวทิยา ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนศึกษาบา้นแม่สะแลป ต าบลแม่สลองใน อ าเภอ

แม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปางหดัสหศาสตร ์ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 159,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นราษฎรภ์กัด ีต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบรรพตวทิยา ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวาววีทิยาคม ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั แห่ง 1 139,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 440,600                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนบา้นป่าตึง ต าบลเจริญ

เมอืง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 440,600                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 21,242,560                

งบลงทนุ 21,242,560                

ครุภณัฑ์ 21,242,560                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,739,400                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนบา้นหว้ยขม ต าบลแม่ยาว อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนหว้ยพลูพทิยา ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนบา้นทุ่งก่อ (ใจประชานุเคราะห)์ 

ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนบา้นดงมะดะ ต าบลดงมะดะ 

อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนเวยีงเทงิ (เทงิท านุประชา) ต าบล

เวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นทุ่งหลวง ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นหว้ยแม่ซา้ย ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นดงมะดะ ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นผาเสริฐ ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นทุ่งก่อ (ใจประชานุเคราะห)์ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีง

เชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นป่าออ้ดอนชยั 

ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นโละ๊ป่าหา้ 

ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนหว้ยพลูพทิยา 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นเมอืงชมุ ต าบล

เมอืงชมุ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ ต าบลแม่ออ้ อ าเภอ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโป่งแดง ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นทุ่งกวาง ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นไร่ ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแม่ค-ีหนองออ้ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแม่ค า ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแม่ลากเนินทอง ต าบลท่าขา้วเปลอืก 

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นปางหมอปวง (ชยับานราษฎรศึ์กษา) 

ต าบลป่าสกั อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอ

ดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแม่ค า (ธรรมาประชาสรรค)์ ต าบล

ป่าสกั อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนศรีโพธิ์เงนิวทิยา 

ต าบลศรีโพธิ์เงนิ อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนธรรมจาริก

อปุถมัภ ์1 ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นตน้ยาง 

ต าบลบวัสล ีอ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี. โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 

ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 53,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นป่าแดด (เวทยาสมทิธิ์) 

ต าบลป่าแดด- อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเหมอืงงา่ ต าบลสนัติสุข 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลโรงชา้ง อ าเภอป่า

แดด จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ต าบลดงมะดะ 

อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดอยจนั ต าบลโยนก อ าเภอ

เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

น า้ตกพฒันา (นพค.อปุถมัภ)์ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดั ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนดอย

ลานพทิยา ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ดอยฮาง ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

เวยีงชยั ต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

โละ๊ป่าหา้ ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

บ่อทอง ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

โป่งน า้ตก ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ป่ายางหลวง ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 9,200                         
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ร่องหวาย ต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ป่าจ ัน่ ต าบลเวยีงกาหลง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ฝัง่ตื้น ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

ชมุชนบา้นโป่ง ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นน า้ลดั ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นปางคึก ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นเวยีงกลาง ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

ศรีถอ้ยสุนทรราษฎรว์ทิยา ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 2 39,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

อนุบาลบา้นพระเนตร (แกว้สุวรรณประสทิธิ์) ต าบลตา้ อ าเภอขนุตาล จงัหวดั ใบ 2 39,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,427,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโละ๊ป่าตุม้ ต าบล

ดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปงเคียน ต าบล

ดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเวยีงเชยีงรุง้วทิยา 

ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยหมากเอยีก 

ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกกนอ้ยวทิยา 

ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลเจริญ

เมอืง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นใหม่ท่าตน้เกีย๋ง 

ต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโรงชา้งวทิยา ต าบล

โรงชา้ง อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนศรีถอ้ยสุนทรราษฎร์

วทิยา ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโฮ่ง ต าบลแม่

เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเวยีงกาหลงวทิยา 

ต าบลเวยีงกาหลง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโป่งเหนือ ต าบล

สนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโป่งแพร่วทิยา ต าบล

โป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห ์๒ 

ต าบลท่าขา้วเปลอืก อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นร่องกอ๊-ม่วงค า 

ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนป่าตึงพทิยานุกูล 

ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบา้นป่าสกันอ้ย 

ต าบลป่าสกั อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปางหา้ ต าบล

เกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นป่าซางนาเงนิ 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนศึกษา(บา้นแม่

สะแลป) ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขนุแม่บง ตชด. 

ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนริมโขงวทิยา ต าบลริม

โขง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสกัสนัเชยีงใหม่

วทิยาคม ต าบลงิ้ว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นร่องแช่ ต าบล

เวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบล

เวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเวยีงชยัวทิยาคม 

ต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนแม่ออ้วทิยาคม ต าบล

แม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนยางฮอมวทิยาคม 

ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,362,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นหนองบวัแดง ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

หว้ยพลูพทิยา ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นศรีเวยีง ต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเวยีงกลาง ต าบล

แม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโป่งชา้ง ต าบล

ดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนดอยลานพทิยา 

ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอยฮาง ต าบล

ดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแม่ขา้วตม้ท่าสุด

 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดงป่าเหมี้ยง 

ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลทุ่งก่อ

 อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนเวยีงแกว้วทิยา ต าบล

เมอืงชมุ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นจอเจริญ ต าบล

ดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นช่องลม ต าบล

ดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นทุ่งย ัง้หวัฝาย

วทิยา ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลผา

งาม อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลโป่งผา

 อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นปากองิ ต าบลศรี

ดอนชยั อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว 

ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนอนุบาลเวยีงเชยีงรุง้ 

ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นป่าซางเหนือ 

ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นปงเคียน ต าบล

ดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเวยีงดมิ ต าบล

เวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นศรีเวยีง ต าบล

เวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนอนุบาลเวยีงชยั 

ต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่แกว้เด่นชยั 

ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ

 ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นทุ่งนานอ้ย ต าบล

เวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นป่าแดงหว้ย

หลวง ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นม่วงยาย ต าบล

ม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองเสา ต าบล

เมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเวยีงกลาง ต าบลแม่

ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโละ๊ป่าหา้ ต าบลแม่

ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นปางลาว ต าบลแม่

ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทุ่งหลวง ต าบลแม่

ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดอยฮาง ต าบลดอย

ฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นถ า้ผาตอง ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นป่ายางมน ต าบล

รอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี ่(ค่ายเมง็

รายมหาราชอปุถมัภ )์ ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลทุ่งก่อ 

อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นปงเคียน ต าบลดง

มหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทุ่งย ัง้หวัฝายวทิยา 

ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน ต าบล

แม่เจดยี ์อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสนัติวนั ต าบลสนัติ

สุข อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเหมอืงงา่ ต าบล

สนัติสุข อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทุ่งยาว ต าบลแม่

เจดยี ์อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นไทรทอง ต าบลปง

นอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแม่ค-ีหนองออ้ 

ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นป่าซาง (ซางดรุณานุ

สาสน)์ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นถ า้ ตชด. ต าบลโป่ง

งาม อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นฮ่องแฮ่ ต าบลหว้ย

ไคร ้อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสนัธาตุ ต าบลโยนก

 อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดอนแยง ต าบลห

งาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองบวั

แดง ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโป่งนาค า 

ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยแม่ซา้ย

 ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยขม 

ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ย

ทรายขาว ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนผาขวางวทิยา 

สาขาบา้นแควววัด า ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโละ๊ป่าตุม้ 

ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นขวัแคร่ 

ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองหมอ้ 

ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนอนุบาลหว้ยสกั 

ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยหมาก

เอยีก ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดอนสล ี

ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 

ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนบา้นโป่ง 

ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนอนุบาลบา้นพระ

เนตร (แกว้สุวรรณประสทิธิ์) ต าบลตา้ อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        



145 / 221

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนสนัสะลกีวทิยา 

ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยเมง็ 

(ประสาทวทิย)์ ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นกอ๊ ต าบล

เชยีงเคี่ยน อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สนักลาง ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

แม่กรณ์ ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

รวมมติร ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ริมลาว ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ป่ายางมน ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ร่องหวาย ต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

น า้ตกพฒันา (นพค.อปุถมัภ)์ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หว้ยหมากเอยีก ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

เวยีงดมิ ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สนัตน้ดู่ ต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ปางเกาะทราย ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โป่ง ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ไทรทอง ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ขนุแม่บง (ตชด.) ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นปงเคียน ต าบล

ดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทุ่งหลวง ต าบลแม่

ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยแม่ซา้ย ต าบล

แม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่าสกัไก่ ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่าออ้ดอนชยั 

ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโป่งฮึ้ง ต าบลหว้ย

สกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่ากอ๊ ต าบลหว้ย

สกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 6,500                         
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นใหม่ท่าตน้เกีย๋ง 

ต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่าจ ัน่ ต าบลเวยีง

กาหลง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเจริญเมอืง ต าบล

เจริญเมอืง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนโป่งแพร่วทิยา ต าบล

โป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลเจริญ

เมอืง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นปางริมกรณ์ ต าบล

แม่กรณ์ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยขม ต าบลแม่

ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดอยฮาง ต าบล

ดอยฮาง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นถ า้ผาตอง ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่าออ้ดอนชยั 

ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนอนุบาลหว้ยสกั ต าบล

หว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นสนัตน้ดู่ ต าบลสนั

มะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโป่งเกลอื ต าบล

ดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนหว้ยพลูพทิยา ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนางแลใน ต าบล

นางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นสนัตน้ขาม ต าบล

นางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นขวัแคร่ ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นริมลาว ต าบลป่า

ออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนอนุบาลหว้ยสกั ต าบล

หว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลทุ่งก่อ 

อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนบา้นโป่ง ต าบล

ป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยสา้นพลบัพลา 

ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,404,900                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นใหม่ท่าตน้เกีย๋ง ต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นศรีกองงาม ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเวยีงกอืนา ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเวยีงดมิ ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นป่าซางเหนือ ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหว้ยขี้เหลก็ ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโป่งมอญ ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นขนุแม่บง (ตชด.) ต าบลโชคชยั อ าเภอดอย

หลวง จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนดอยลานพทิยา ต าบลดอย

ลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหวัดอย ต าบลท่าสาย 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 62,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นถ า้ผาตอง ต าบลท่าสุด

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนอนุบาลนางแล (บา้นทุ่ง) 

ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเวยีงชยั ต าบลเวยีงชยั

 อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นโป่งมอญ ต าบลป่าก่อ

ด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสนัตน้ขาม ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโป่งน า้ตก ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นป่ากอ๊ ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแม่แกว้เด่นชยั ต าบลจ าบอน-เหมอืงงา่ 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนสนัมะเค็ด ต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอพาน เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโป่งเกลอื ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโป่งชา้ง ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนางแลใน ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลหวัฝาย ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 4 110,800                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลเมอืงเชยีงราย (สนัทรายราษฎรด์รุณานุ

เคราะห)์ ต าบลสนัทราย อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 4 110,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหวัดง ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นป่าซาง ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นชยัพฤกษ ์ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปางอ่ายหว้ยชมภู ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอ

เวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสนัโคง้ (เชยีงรายจรูญราษฎร)์ ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแม่กรณ์ ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นป่าสกัไก่ ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหมอ้ ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโป่งฮึ้ง ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดงป่าเหมี้ยง ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนเวยีงเชยีงรุง้วทิยา ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทุ่งย ัง้หวัฝายวทิยา ต าบลผางาม อ าเภอเวยีง

ชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นร่องหา้ ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยแม่ซา้ย ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนสนักลางวทิยา ต าบลสนักลาง อ าเภอพาน จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสนัโคง้ (เชยีงรายจรูญราษฎร)์ ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 9 253,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นร่องปลาขาว ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลเวยีงชยั ต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั เครื่อง 1 28,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองบวัผาบ่ม ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนโป่งน า้รอ้นวทิยา ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่า

เป้า จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 56,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยเฮี้ย ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่สรวย เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นจ าบอน ต าบลดอยลาน อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปุยค า ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นร่องเผยีว ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนร่องเบอ้วทิยา ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลดงมหาวนั ต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีง

เชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเมอืงชมุ ต าบลเมอืงชมุ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห)์ ต าบลเวยีง 

อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองยาว ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนโป่งแพร่วทิยา ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแกว้ ต าบลจอมหมอกแกว้ 

อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน ต าบลแม่เจดยี ์อ าเภอเวยีงป่าเป้า

 จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทุ่งม่าน ต าบลเวยีงกาหลง อ าเภอเวยีงป่าเป้า เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเหมอืงแดง ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนอนุบาลดงมหาวนั ต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นป่าสกัไก่ ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นสนักลาง ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นป่ากอ๊ ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั จอ 1 13,100                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นป่าซาง ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยขี้เหลก็ ต าบลป่าซาง อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นช่องลม ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยแม่ซา้ย ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นสนัมะค่า ต าบลสนัมะค่า อ าเภอป่าแดด จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนอนุบาลเวยีงป่าเป้า ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นถ า้ผาตอง ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 30,900                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นผาเสริฐ ต าบลดอยฮาง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลป่าออ้ดอน

ชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นชยัพฤกษ ์ต าบลดอนศิลา 

อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนดงมะตืน๋เนินสยามวทิยา ต าบล

ผางาม อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นป่าจ ัน่ ต าบลเวยีงกาหลง 

อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นถ า้ ต าบลสนักลาง อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นน า้ลดั ต าบลริมกก อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 87,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนอนุบาลเวยีงเชยีงรุง้ ต าบลทุ่งก่อ

 อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นชยัพฤกษ ์ต าบลดอนศิลา 

อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองสงเคราะห์

ชาวเขา ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นนางแล ต าบลนางแล อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 17,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นดู่ (สหราษฎรพ์ฒันาคาร) 

ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี ่(ค่ายเมง็ราย

มหาราชอปุถมัภ )์ ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนเวยีงแกว้วทิยา ต าบลเมอืงชมุ 

อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นจอเจริญ ต าบลดอนศิลา 

อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลเวยีง อ าเภอ

เทงิ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นแม่เปา ต าบลแม่เปา 

อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยซอ้ ต าบลหว้ยซอ้ 

อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นปางริมกรณ์ ต าบลแม่กรณ์

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนหว้ยเจริญวทิยา ต าบลแม่

ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นป่ายางหลวง ต าบลริมกก 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นป่าตา้ก ต าบลสนักลาง 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 32 (บา้นสาขนั

หอม) ต าบลแม่เจดยี ์อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นร่องคตสนัปูเลย ต าบล

ทานตะวนั อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นถ า้ ต าบลสนักลาง อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นขนุแม่บง (ตชด.) ต าบลโชค

ชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอนุบาลนางแล (บา้นทุ่ง) ต าบล

นางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดู่ (สหราษฎรพ์ฒันาคาร) 

ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอนุบาลเมอืงเชยีงราย (สนัทราย

ราษฎรด์รุณานุเคราะห)์ ต าบลสนัทราย อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนทุ่งหา้ราษฏรส์ามคัคีวทิยา 

ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบวัสลวีทิยา ต าบลบวัสล ีอ าเภอ

แม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดอยจนั ต าบลโยนก อ าเภอ

เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ดอยดนิแดง ต าบล

จอมสวรรค ์อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนป่าตึงพทิยานุกูล ต าบลบา้นแซว

 อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นเหมอืงแดง ต าบลแม่สาย 

อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,308,560                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นฮ่องแฮ่ ต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

เวยีงเทงิ (เทงิท านุประชา) ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทุ่งน า้แพร่ป่าบง ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นแก่นวทิยา ต าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เวยีงกอืนา ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโป่ง 

ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอย 

ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นถ า้ 

ตชด. ต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอน

งาม ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นไทย

สมบูรณ์ ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนจ าไฮบา้น

เหลา่ ต าบลปลอ้ง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวัแดง ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 3,160                         
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนแม่ยาว

วทิยา ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 44 69,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นรวม

มติร ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ขม ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,580                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ทรายขาว ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่า

รวก (คุรุราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่ง

พระบาท ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เวยีงกอืนา ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่า

แหยง่ ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวัดง

 ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเวยีงเชยีง

รุง้วทิยา ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอย

งาม ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนผาขวาง

วทิยา สาขาบา้นแควววัด า ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนร่องธาร

วทิยา ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นรอ้ง

บง ต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสนัติ

วนั ต าบลสนัติสุข อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสนัสลี

 ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเด่น

ศาลา ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เกา้หอ้ง ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเจริญ

เมอืง ต าบลเจริญเมอืง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโฮ่ง 

ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่

ออ้นอก ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นศาลา

 ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาง

เกาะทราย ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยสา้นพลบัพลา ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 14 22,120                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าแงะ

 ต าบลแม่เจดยี ์อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

เกีย๋ง ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 58 91,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

กวาง ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขี้เหลก็ดอยดนิแดง ต าบลจอมสวรรค ์อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสนั

ทราย (ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้จ า

 ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นธาร

ทอง ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

จอมสวรรค ์(บา้นบ่อกา๊ง) ต าบลจอมสวรรค ์อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจอ้ง 

ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปง

ของ (ธรรมราษฎรนุ์กูล) ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าซาง

 (ซางดรุณานุสาสน)์ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่ากวา๋ว-ดอนชยั ต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอย 

ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งฟ้า

ฮ่าม ต าบลโยนก อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสนั

โคง้ ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นถ า้

ปลา ต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนป่าตึง

พทิยานุกูล ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

มะหนิฝน ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสนั

ธาตุ ต าบลโยนก อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่ค า 

(ประชานุเคราะห)์ ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลทุ่ง

ทรายพฒันา ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นร่อง

แช่ ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อ

แสง ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไทย

สมบูรณ์ ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 50 79,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นม่อน

ป่ายาง ต าบลหนองแรด อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นงิ้วป่า

ไผ่ (ราษฎรนุ์กูล) ต าบลงิ้ว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 63 99,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาก

องิ ต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

ซางดงหลวง ต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่า

รวก ต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นครึ่ง

ใต ้ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่ายางมน ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัวทิยา ต าบลสนัมะค่า อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าหดัป่าแขม ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นถ า้ ต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห ์๑ ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค ์(บา้นบ่อกา๊ง) ต าบลจอมสวรรค ์อ าเภอแม่จนั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปงของ (ธรรมราษฎรนุ์กูล) ต าบลแม่เงนิ อ าเภอเชยีงแสน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งฟ้าฮ่าม ต าบลโยนก อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นใหม่โชคชยั ต าบลตาดควนั อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยเมง็ (ประสาทวทิย)์ ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่พงุ ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หวัฝาย ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ป่าบงทา้วแก่นจนัทน ์ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ป่าตึง ต าบลเจริญเมอืง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สนักลาง (ราษฎรพ์ฒันา) ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนเจริญ

เมอืงวทิยา ต าบลเจริญเมอืง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สนัทราย (ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นป่า

แฝ-หนองออ้-สนัทรายมูล ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ใหม่สามคัคี ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ถ า้ปลา ต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ฮ่องแฮ่ ต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เกีย๋งใต ้ต าบลแม่ลอย อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสกัพฒันา ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นฮ่างต า่ ต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร)์ ต าบลเวยีงพาง

ค า อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นป่าซางงาม ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพฒันา ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเชยีงเคี่ยน (คณาราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเชยีง

เคี่ยน อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่พริก (เมอืงยศพทิยานุกลุ) ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่

สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่สลองใน ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลตบัเต่า (ไครส้ามคัคีวทิยา) ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหลวง ต าบลครึ่ง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นลงุท่าเจริญ ต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่ต า๋ ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนเวยีงเทงิ (เทงิท านุประชา) ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทุ่งนานอ้ย ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นร่องแช่ ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นป่าม่วง ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 4,209,680                 

งบลงทนุ 4,209,680                 

ครุภณัฑ์ 4,209,680                    
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ครุภณัฑส์ านกังาน 528,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 4 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 

ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย 

เขต 3 ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 4 ต าบลเวยีง อ าเภอ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 ต าบลแม่จนั 

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 57,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 1 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 2 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 11 60,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 3 ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ใบ 1 9,800                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,056,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย

 เขต 4 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1

 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 4

 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 160,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 ต าบลดงมะดะ 

อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 4 ต าบลเวยีง อ าเภอ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 ต าบลดงมะดะ

 อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 ต าบลแม่จนั 

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 14 126,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 4 ต าบลเวยีง 

อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 4 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว เครื่อง 5 15,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 ต าบล

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 ต าบล

ดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 90,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 ต าบล

แม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 7 126,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 2 30,000                        
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 258,400                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 

ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงราย เขต 4 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 

ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 

ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 ต าบลดง

มะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 ต าบล

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงราย เขต 4 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงราย เขต 4 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,310,680                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลโชคชยั (บา้นแม่เลยีบแม่บง) ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหว้ยไคร ้ต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนปู

แกง (อนิทราราษฎรอ์ปุถมัภ )์ ต าบลแม่เยน็ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนขนุ

ขวากพทิยา ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนสนั

ทรายงามวทิยา ต าบลสนัทรายงาม อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอน ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

ริมโขงวทิยา ต าบลริมโขง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นบุญนาค ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นโป่งเทว ีต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนสนัหนองควาย ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 100,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้น

สบเปา ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่ง

เหนือ ต าบลสนัสล ีอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 23 38,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเองสงเคราะหช์าวเขา ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 51 85,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสนั

ทราย ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 55 92,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

มะหนิฝน ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นร่องแช่

 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 32 53,760                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

บา้นแม่ขา้วตม้หลวง ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นป่า

แงะ ต าบลป่าแงะ อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนโรงชา้ง

วทิยา ต าบลโรงชา้ง อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนธาร

ทองวทิยา (ป่ารวก) ต าบลธารทอง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนป่าแดง

วทิยา ต าบลหวังม้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นป่า

แดงหว้ยหลวง ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นสนัจ าปา ต าบล

แม่พริก อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นฝัง่ตื้น ต าบลม่วงค า 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนทานตะวนัวทิยา (หว้ยบง-

ดงเจริญ) ต าบลทานตะวนั อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนโยนกวทิยา ต าบลโยนก 

อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนชมุชนสถาน (ราษฎรด์รุณ

วทิย)์ ต าบลสถาน อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 35,710,800                

งบลงทนุ 35,710,800                

ครุภณัฑ์ 2,160,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,914,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนตชด.บ ารุงที่ 87 ต าบลเทอดไทย

 อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 957,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนบา้นเทอดไทย ต าบลเทอดไทย 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 246,400                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ ์ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ ์ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนศรีสมวงศ ์ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั ชดุ 20 31,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,550,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,463,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นเทอดไทย ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั หลงั 1 8,281,000                    

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนหว้ยซอ้วทิยาคม รชัมงัคลา

ภเิษก ต าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 2,988,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนดอย

หลวง รชัมงัคลาภเิษก ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนดอยหลวง รชัมงัคลา

ภเิษก ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร / หอประชมุแบบ 101ล/27 (พเิศษ) โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์15 ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 8,870,500                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,495,700                    

รายการระดบัที1่: ฟ.3 พเิศษ (สนามฟตุบอล) โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน บา้นนาโต่ (วปรอ.344 อปุถมัภ)์ ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้า แห่ง 1 1,568,000                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ต ารวจตะเวนชายแดนบ ารุงที่ 87 ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนดอยหลวง รชัมงัคลา

ภเิษก ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 884,300                      

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

บา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 884,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,677,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน เจา้พ่อหลวงอปุถมัภ ์3 (ช่าง

กลปทุมวนัอนุสรณ์ 4) ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 589,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ ์ต าบลแม่ฟ้าหลวง

 อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ ารุงที่ 87 ต าบลเทอดไทย 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 297,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเทอดไทย ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง แห่ง 1 376,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยซอ้วทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลหว้ยซอ้ 

อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,965,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,914,300                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนหว้ยซอ้

วทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,276,200                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนดอยหลวง รชัมงัคลาภเิษก ต าบลโชคชยั อ าเภอดอย

หลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,551,100                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนดอยหลวง รชัมงัคลาภเิษก ต าบลโชคชยั อ าเภอดอย

หลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,087,000                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 84,704,400                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 76,901,800                

งบลงทนุ 76,901,800                

ครุภณัฑ์ 1,754,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 84,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 36 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 4 68,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 36 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 3 16,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 ต าบล

รอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 220,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 ต าบล

รอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 36 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดั เครื่อง 1 3,100                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 146,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 ต าบลรอบ

เวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 ต าบลรอบ

เวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 ต าบล

รอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 36 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,146,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนแม่ออ้วทิยาคม ต าบลแม่ออ้ 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 67,711,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ 5 ชัน้ โรงเรียนพาน

พทิยาคม ต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 15,921,200                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนแม่จนัวทิยาคม ต าบล

ป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนเมง็รายมหาราชวทิยาคม 

ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนด ารงราษฎรส์งเคราะห ์

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 13,064,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

แม่สายประสทิธิ์ศาสตร ์ ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 14,219,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนสามคัคีวทิยาคม ต าบล

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 17,177,900                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนจนัจวา้วทิยาคม 

ต าบลจนัจวา้ใต ้อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 421,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,066,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเทงิวทิยาคม ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 485,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพญาเมง็ราย ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเชยีงแสนวทิยาคม ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่จนัวทิยาคม ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดั แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเวยีงป่าเป้าวทิยาคม ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า แห่ง 1 417,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่เจดยีว์ทิยาคม ต าบลแม่เจดยี ์อ าเภอเวยีงป่าเป้า แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนครวทิยาคม ต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดั แห่ง 1 226,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนชยัวทิยาคม ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยสกัวทิยาคม ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ เชยีงราย ต าบลรอบ

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามคัคีวทิยาคม 2 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขนุตาลวทิยาคม ต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดั แห่ง 1 499,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่สรวยวทิยาคม ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย แห่ง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าแดดวทิยาคม ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดั แห่ง 1 224,300                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 7,802,600                 

งบลงทนุ 7,802,600                 

ครุภณัฑ์ 7,802,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,802,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหว้ยสกั

วทิยาคม ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพญาเมง็ราย

 ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบา้นแซว

วทิยาคม ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสามคัคี

วทิยาคม 2 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนดอยหลวง 

รชัมงัคลาภเิษก ต าบลโชคชยั อ าเภออ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนดอนศิลาผา

งามวทิยาคม ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนคร

วทิยาคม ต าบลสนัมะเค็ด อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนไมย้า

วทิยาคม ต าบลไมย้า อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนดอนชยั

วทิยาคม ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเวยีงชยั

วทิยาคม ต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนยางฮอม

วทิยาคม ต าบลยางฮอม อ าเภออ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนแม่ออ้

วทิยาคม ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนแม่จนั

วทิยาคม ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 14,928,500                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 804,600                   

งบลงทนุ 804,600                   

ครุภณัฑ์ 804,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนเชยีงรายปญัญานุกูล ต าบลป่าออ้ดอนชยั

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 450,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนเชยีงรายปญัญานุกูล 

ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 188,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนเชยีงรายปญัญานุกูล ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนเชยีงรายปญัญานุกูล 

ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 175,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 136,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม โรงเรียนเชยีงรายปญัญานุ

กูล ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้ โรงเรียนเชยีงรายปญัญานุ

กูล ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 5 80,000                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,732,000                 

งบลงทนุ 1,732,000                 

ครุภณัฑ์ 1,732,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 340,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอลความละเอยีด300x400จดุ

ต่อตารางน้ิว  ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 130,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

เชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 60,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 7,911,900                 

งบลงทนุ 7,911,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,911,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,911,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนเชยีงรายปญัญานุกูล ต าบลป่า

ออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 6,798,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

เชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,113,500                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 4,480,000                 

งบอดุหนุน 4,480,000                 
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,480,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 4,480,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,858,300                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 4,023,800                 

งบลงทนุ 4,023,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,023,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 458,000                      

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช า โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่จนั ต าบลแม่จนั

 อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 458,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,640,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่จนั ต าบล

แม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,640,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 925,400                      

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็น า้ใตด้นิ ค.ส.ล. ขนาดความจ ุ120 ลบ.ม. (ตวัถงั

โผลเ่หนือระดบัดนิ 0.50 เมตร) โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่จนั ต าบลแม่จนั

 อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ถงั 1 383,100                      

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่จนั ต าบลแม่

จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ถงั 1 542,300                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 834,500                   

งบลงทนุ 834,500                   

ครุภณัฑ์ 834,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 176,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่จนั ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่จนั ต าบลแม่จนั 

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่จนั ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่จนั ต าบลแม่จนั 

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนั โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่จนั ต าบลแม่

จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 57,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่จนั 

ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่จนั 

ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 62,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่จนั 

ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 69,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 454,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่

จนั ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 64,000                        
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รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบธรรมดา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่จนั 

ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย คนั 5 70,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

แม่จนั ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย คนั 5 140,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร(์ประถมศึกษา) 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่จนั ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 180,000                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 6,764,000                 

พฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวทิยาศาสตรภู์มภิาค 5,764,000                 

งบลงทนุ 5,764,000                 

ครุภณัฑ์ 764,000                      

ครุภณัฑก์ฬีา 764,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์ครื่องออกก าลงั โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั 

เชยีงราย ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 764,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าอาคารหอพกัและหอสมดุและแหลง่

เรียนรู ้โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั เชยีงราย ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานออกก าลงักายโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั 

เชยีงราย ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,000,000                    

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนด ารงราษฎร์

สงเคราะห ์ ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 647,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 647,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 647,000                   

งบด าเนินงาน 647,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 647,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 647,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,512,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,512,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 268,000                   

งบด าเนินงาน 268,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 268,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 268,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 50,000                     

งบด าเนินงาน 50,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 50,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 1,194,000                 
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งบด าเนินงาน 1,194,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,194,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,194,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 145,585,800              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 120,956,500              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 112,956,500              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 68,488,800                

งบอดุหนุน 68,488,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 68,488,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 68,488,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 12,720,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,925,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,724,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 6,042,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 41,077,200                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 44,467,700                

งบอดุหนุน 44,467,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 44,467,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 44,467,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 4,374,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,006,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,968,300                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,077,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 35,041,800                   

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 8,000,000                 

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ครุภณัฑ์ 5,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารปรบัอากาศเพือ่การฝึกประสบการณ์ และทกัษะ

วชิาชพีเฉพาะทาง พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ วทิยาลยัอาชวีศึกษาเชยีงราย  

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 5,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานอเนกประสงค ์วทิยาลยัอาชวีศึกษาเชยีงราย 

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 3,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 24,629,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 22,479,300                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 22,479,300                

งบลงทนุ 22,479,300                

ครุภณัฑ์ 9,923,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,576,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์  

วทิยาลยัการอาชพีเวยีงเชยีงรุง้ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์  

วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษกเชยีงราย  ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืง คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,347,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเครื่องรบัโทรทศันร์ะบบดจิติอล

และระบบภาพ  วทิยาลยัการอาชพีเชยีงราย ต าบลท่าสาย อ าเภอเมอืง ชดุ 1 667,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทดลองไฮดรอลกิสพ์รอ้มโปรแกรมและชดุ

ควบคุม  วทิยาลยัการอาชพีเชยีงราย ต าบลท่าสาย อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษาเพือ่การสือ่สารและธุรกจิ

ตามมาตรฐาน CEFR  วทิยาลยัการอาชพีเทงิ ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดั ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกนิวเมติกสแ์ละไฮโดรลกิส ์วทิยาลยัการอาชพีเทงิ 

ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุติดต ัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ วทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยเีชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรท์างการบญัช ี

วทิยาลยัเทคนิคเวยีงป่าเป้า  ต าบลป่างิ้ว  อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,555,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,555,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชัน้  วทิยาลยัการอาชพีเวยีง

เชยีงรุง้ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 12,555,900                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,150,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,150,000                 

งบลงทนุ 2,150,000                 

ครุภณัฑ์ 2,150,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัอาชวีศึกษาเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 20 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัอาชวีศึกษาเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 45 1,350,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพลาสม่า  วทิยาลยัเทคนิคเชยีงราย ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 200,000                      

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 2,841,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,841,100                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2,841,100                 

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 2,841,100                 

งบอดุหนุน 2,841,100                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,841,100                    

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย 

 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล  วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 2 106,000                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิด วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 68,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึไม ้วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบส ัน่ 112x225 วทิยาลยัสงฆ์

เชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 8,300                         

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทรายสายพาน ขนาด 100 มลิลเิมตร 

วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 30 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน วทิยาลยั

สงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 62,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัธนบตัร แบบตัง้พื้น วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีง วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดไม ้วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 22,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย 

 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 20 116,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหนงัสอืขนาดกลาง วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบล

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 10,700                        

รายการระดบัที1่: ชดุเชือ่มสนาม 1.5 คิว วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ตูก้ระจกวางหนงัสอื วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 11,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ชือ่ม วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟนิรภยั 2 บาน ม ี3 กญุแจ 1 รหสั วทิยาลยัสงฆ์

เชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 40,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เลือ่ย วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อ่านหนงัสอืแบบเดี่ยว วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบล

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: แท่นวางคอมพวิเตอร ์วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 2 25,000                        

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

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว วทิยาลยัสงฆ์

เชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 26,500                        

รายการระดบัที1่: บรรไดเหลก็ ลอ้สปริง แบบ 5 ข ัน้ วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย 

 ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 5,000                         
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รายการระดบัที1่: ระบบโทรศพัท ์วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบอนิเตอรเ์น็ต วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เลือ่ยสายพาน วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: สวา่นแท่น 16 มม. วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย  ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 5,000                         

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสาธารณูปโภค วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย ต าบลริมกก  

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 1,000,000                    

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 540,940,100              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 30,729,200                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 12,897,000                

วจิยัและนวตักรรมเพอืการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 12,897,000                

งบอดุหนุน 12,897,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,897,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันา

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม บาท 0 12,897,000                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 17,832,200                

วจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกจิ 17,832,200                

งบอดุหนุน 17,832,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,832,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความ

ม ัน่คงทางเศรษฐกจิ บาท 0 17,832,200                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 33,031,700                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 2,717,800                 

ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติอยา่งท ัว่ถงึและมี

คุณภาพ 2,717,800                 

งบอดุหนุน 2,717,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,717,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 2,717,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 424,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 254,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 266,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 1,415,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 357,600                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,313,900                

การด าเนินการตามยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั 30,313,900                

งบรายจ่ายอื่น 30,313,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 11 30,313,900                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 346,744,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 346,744,600              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 346,744,600              
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งบบคุลากร 57,880,900                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 50,249,900                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 77 39,569,300                   

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 47 3,519,600                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 47 3,519,600                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 38 2,914,800                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 38 2,914,800                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 14 4,005,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 240,300                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 7,631,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 6 1,596,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 24 6,034,100                    

งบด าเนินงาน 11,770,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,770,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 6 624,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้นอาจารยช์าวต่างประเทศ 6 576,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 13 4,130,400                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 13 1,514,400                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 35 2,616,000                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 12 4,063,200                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 12 1,447,200                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 35 2,616,000                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 5 388,800                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 5 388,800                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 5 388,800                      

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 5 388,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 24 270,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 24 216,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 6 54,000                        

งบอดุหนุน 277,092,900              

เงนิเดอืน 277,092,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 639 275,076,900                 

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 30 2,016,000                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 30 2,016,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 130,434,600              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 49,434,800                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 49,434,800                

งบด าเนินงาน 13,168,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,261,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 10,261,600                   

ค่าสาธารณูปโภค 2,906,400                    
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,746,400                    

งบลงทนุ 35,266,800                

ครุภณัฑ์ 4,399,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,399,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงประจ าหอ้งเรียน ขนาด 120 วตัต ์ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 128,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงประจ าหอ้งเรียน ขนาด 60 วตัต ์ ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 7 95,900                        

รายการระดบัที1่: ชดุระบบภาพประจ าหอ้งเรียนและหอ้งบรรยาย ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 225,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงประจ าหอ้งเรียนและหอ้งบรรยาย  ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 283,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการผลติรายการโทรทศันด์จิทิลั ต าบลบา้นดู่

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 305,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊พรอ้มมา้นัง่อเนกประสงค ์ไฟเบอรก์ลาส ต าบลบา้นดู่ 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 25 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 27 874,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บทียูี ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 13 549,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 24 1,128,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดฝงัฝ้าแบบสีท่ศิทาง

 ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี  ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 6 319,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั ขนาด 9,000

 บทียูี ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,867,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,887,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอพกัราชภฏัรวมใจ 1 ต าบลบา้นดู่ 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 22,887,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,980,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารฝึกปฏบิตัิการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย งาน 1 7,980,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 1,000,000                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 9,796,000                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 9,796,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,796,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยก์ารเรียนรูท้าง

พฤกษศาสตร ์: สวนสมเด็จพระศรีนครินทร ์จงัหวดัเชยีงราย 0 5,596,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 0 4,200,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 1,500,000                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 1,500,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 45,231,500                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 45,231,500                

งบด าเนินงาน 12,170,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,414,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,414,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 5,756,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,596,300                    

งบลงทนุ 33,061,200                

ครุภณัฑ์ 33,061,200                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 33,061,200                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 กระบอกตา ต าบลบา้นดู่ อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 40 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งจลุทรรศน ์พรอ้มจอภาพ ต าบลบา้นดู่ อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 960,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์แบบสเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา 

ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 40 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการดูดกลนืแสง (Spectrophotometer)  ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 780,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหค้วามรอ้นและกวนสารละลาย (Hot plate and 

Stirrer) ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 8 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรดด่าง (pH meter) ต าบลบา้นดู่ 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 12 324,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูมติ า่ 4 องศาเซลเซยีส ต าบลบา้นดู่ อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น ขนาด 110 ลติร (Hot air oven) ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 7 665,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างควบคุมอณุหภูมแิบบเขยา่ ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 9 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกล ัน่แอลกอฮอล ์ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 8 520,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุการแยกสารผสม ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครปิเปต ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 312,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกรองสาร ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 342,500                      
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รายการระดบัที1่: ชดุการไทเทรต ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 391,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุการหาค่าความรอ้น ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 532,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองกฎการเคลือ่นที่ของนิวตนั ต าบลบา้นดู่ อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองสมัประสทิธิ์ของความเสยีดทาน ต าบลบา้นดู่ 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 360,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองโมเมนตมัเชงิมมุ ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 895,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการชนกนัของวตัถ ุต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองลูกตุม้นาฬกิาบอลลสิติก ต าบลบา้นดู่ อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 460,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองแรงสู่ศูนยก์ลาง ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 1,075,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองโมเมนตค์วามเฉ่ือย ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองสมัประสทิธิ์ความหนืดของของเหลว ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 2,685,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองกฎของบอยลแ์ละการขยายตวัของอากาศ 

ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 1,065,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการส ัน่พอ้งของเสยีง(Resonance) ต าบลบา้นดู่

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 755,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองกฎของโอหม์ และการใชม้ลัติมเิตอร ์ ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 335,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองวทีสโตนบริดจ ์ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 455,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการอดัประจแุละการคายประจขุองตวัเกบ็ประจุ

 ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 415,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการศึกษาการใชง้านออสซลิโลสโคป  ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 170,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการก าทอนทางไฟฟ้าในวงจร RLC ต าบลบา้นดู่

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 1,240,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองโมเมนตแ์ม่เหลก็ในสนามแม่เหลก็ ต าบลบา้นดู่

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 1,565,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองปรากฏการณ์ฮอลล ์ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 1,585,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองนิวเคลยีรพ์ื้นฐาน ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองสเปกตรมัของอะตอมไฮโดรเจน ต าบลบา้นดู่ 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 805,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองแสงและทศันูปกรณ์เบื้องตน้ ต าบลบา้นดู่ 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 915,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการงานไม ้ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 113,600                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนั (Fume hood) ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 3 990,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 24,472,300                
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จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 24,472,300                

งบด าเนินงาน 8,300,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,394,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,394,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,906,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,746,300                    

งบลงทนุ 16,172,000                

ครุภณัฑ์ 16,172,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 16,172,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจยุาน า้สมนุไพรแบบปลอดเชื้อรูปแบบกลอ่ง 

ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องวดัก าลงัหลงัและวดัแรงบบีแบบดจิติอล  ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองบาดแผล ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 75,000                        

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 22,871,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 22,871,600                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 20,011,600                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 20,011,600                

งบลงทนุ 20,011,600                

ครุภณัฑ์ 4,945,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,945,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนรวมและปฏบิตัิการ  ต าบล

ทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเคม ีต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 445,600                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,066,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,066,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละโครงสรา้งพื้นฐาน ต าบลทรายขาว 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 15,066,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2,860,000                 

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 2,860,000                 

งบลงทนุ 2,860,000                 

ครุภณัฑ์ 2,860,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,860,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟิกและสือ่หลาก

มติิ ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 930,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยป์ฎบิตัิการเพือ่การวจิยัในตลาดเงนิตลาดทุน

 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสาขาศิลปศาสตรใ์นรายวชิาบูรณาการและ

ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการจ าลองธุรกจิออนไลนแ์ละการ

วเิคราะหข์อ้มูล ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 930,000                      

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 2,282,310,700            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 37,819,900                



177 / 221

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 5,187,300                 

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 5,187,300                 

งบอดุหนุน 5,187,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,187,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัโครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

บุคลากรและระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 0 5,187,300                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 14,249,900                

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 14,249,900                

งบอดุหนุน 14,249,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,249,900                   

รายการระดบัที1่: ค่่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 0 14,249,900                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 6,060,200                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 6,060,200                 

งบอดุหนุน 6,060,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,060,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ 0 6,060,200                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 12,322,500                

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 12,322,500                

งบอดุหนุน 12,322,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,322,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง 0 12,322,500                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 573,033,900              

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 62,600,000                

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 62,600,000                

งบอดุหนุน 62,600,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 62,600,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 0 62,600,000                   

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 17,604,000                

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 17,604,000                

งบอดุหนุน 17,604,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,604,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ รายการ 0 17,604,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 492,829,900              

จดัใหม้กีารบริการรกัษาพยาบาลเพือ่การศึกษาและวจิยั 492,829,900              

งบอดุหนุน 492,829,900              

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,889,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ ขนาดไม่ต า่กวา่ 17000 BTU ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 4 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบสเตอริโอระดบังานวจิยั พรอ้มชดุ

ถา่ยภาพและประมวลผล ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องไมโครเวฟ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เครื่อง 1 3,500                         

รายการระดบัที1่: ชดุตูร้างเลือ่นแบบ 2 ตอน ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุตูร้างเลือ่นอเนกประสงค ์ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางของปรบัระดบัได ้จ านวนไม่ต า่กวา่ 5 ชัน้ ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 32 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดบัสูง ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 7 266,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดบัสูง พรอ้ม

ระบบปฏบิตัิการ MAC OS ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 3 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ LCD Projector พรอ้มจอรบัภาพ ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพค์อมพวิเตอร ์ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 8,000                         

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 154,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูเ้หลก็เกบ็เอกสารและอปุกรณ์ ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 375,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ แบบมลีอ้เลือ่น ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

240x120 เซนติเมตร ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 2 12,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพดจิทิลั (DSLR Camera) พรอ้มเลนส์

มาตรฐาน ส าหรบังานภาคสนาม ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพดจิทิลั (DSLR Camera) พรอ้มเลนสม์าโคร

 ส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 40,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 387,594,000                 

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั คนั 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 6 16,800,000                   

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 45 ลติร ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 ตา ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบดจิทิลั ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 25 150,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองส าหรบัฝึกฟงัเสยีงหวัใจและเสยีงหายใจ ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิส าหรบังานทนัตกรรม (Water 

Bath) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 16 448,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบเลนสป์ระกอบ ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบสเตอริโอ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 12 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม (PCR) พรอ้มอปุกรณ์

ประกอบ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง พรอ้มตุม้น า้หนกั 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมแิบบแหง้ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกตรวจเตา้นมแบบสวมใส่ ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 3 115,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 10 14,000,000                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง พรอ้มตุม้น า้หนกั 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อ (Incubator) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัพรอ้มที่วดัส่วนสูง ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคม ีกรด-ด่าง ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ปูนปลาสเตอร ์ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 11 462,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัปูนปลาสเตอร ์ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 7 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายคลองรากฟนั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปิดผนึกซองบรรจเุวชภณัฑป์ลอดเชื้อทางการแพทย์

 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ฮมีาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัไฟฟ้า มาตรฐาน ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดั Mini External Fixator Set ต าบลท่าสุด

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดั Hybrid External Fixator Set ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดั มาตรฐาน ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรย ์C-arm ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคดว้ยไอระเหยของไฮโดรเจนเปอรอ์อก

ไซดฯ์ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งท าความสะอาดและฆ่าเชื้อสายอปุกรณ์

เครื่องช่วยหายใจ และตูเ้ป่าอบแหง้ฯ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอืและอปุกรณ์ทางการแพทยด์ว้ยคลืน่

ความถีสู่ง ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย ์(Single 

Chamber Washer and Disinfector) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 3,740,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัสมอง ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตดัเจาะและกรอกระดูกใบหนา้ขากรรไกร ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้แรงดนัสูงแบบอตัโนมตัิ ขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 400 ลติร ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่ความถีสู่งแบบเคลือ่นที่

ได ้ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่ความถีสู่ง ต าบลท่าสุด

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูมแิบบเขยา่ (Water Bath Shaker) 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เสื้อตะกัว่มปีลอกคอ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ตวั 9 270,000                      

รายการระดบัที1่: รถเครื่องมอืตรวจช่องคลอด (PV Cart) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 3 27,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ส าหรบัแจกยา ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย คนั 4 36,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั คนั 12 132,000                      

รายการระดบัที1่: แผ่นเลือ่นตวัคนไข ้ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย แผ่น 17 204,000                      

รายการระดบัที1่: แผ่นรองกระดูกเชงิกรานส าหรบัผ่าตดักระดูกสนัหลงั 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แผ่น 2 66,000                        

รายการระดบัที1่: ผา้ห่มลมรอ้นพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 10 750,000                      

รายการระดบัที1่: ที่นอนลม ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ผนื 12 216,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงไฟฟ้า ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เตียง 95 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจภายในสตรี พรอ้มบนัได ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เตียง 7 210,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงเด็กอ่อน (Crib) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เตียง 18 198,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงเคลือ่นยา้ยผูป่้วย (Stretchers) ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เตียง 50 950,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอุ้่นสารละลาย ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ตู ้ 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูค้วบคุมอณุหภูมเิด็กชนิดเคลือ่นยา้ย (Transfer 

Incubator) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ป่าอบแหง้อปุกรณ์ทางการแพทย ์ไม่นอ้ยกวา่ 105 ลติร

 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูมเิกบ็รกัษาเกลด็เลอืด (Platelet 

Incubator) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็พลาสม่าแช่แขง็ (Plasma Freezer) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เลือ่ยตดักระดูก ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดักระดูกเชงิกราน ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดั Wire Instrument Set ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดั Standard External Fixator Set ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดั Small Fragment Set ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดั Small External Fixator Set ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดั Reaming Set ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดั Mini Instrument Set ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 780,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดั Microvascular Surgery ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดั Locking Instrument ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 700,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดั Dynamic Hip Screw พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดั Cannulate Screw ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้รงัส ีต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ฉาก 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องไฟรกัษาทารกตวัเหลอืง ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องตรวจกลอ่งเสยีงส าหรบัเด็ก ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาตรลมหายใจ (Spirometer) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 8 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติอตัโนมตัิแบบสอดแขน ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 4 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติและความอิม่ตวัของออกซเิจนใน

เลอืดแบบอตัโนมตัิ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 21 2,520,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบปรอท ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 12 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการตกตะกอนของเมด็เลอืดแดง (Erythrocyte 

Sedimentation Rate) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบบีแยกพลาสม่า ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัเมด็ยาแบบอตัโนมตัิ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเฝือกพรอ้มเครื่องดูดฝุ่ น ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหก์า๊ซในเลอืด (Blood Gas Analysis)

 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจและติดตามสญัญาณชพีผูป่้วย (Vital Sign 

Monitor) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 8 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจมวลกระดูก ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจบนัทกึคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 Leads 

Recorder) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 8 1,040,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะแบบเคลือ่นยา้ยได ้ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด (Vacuum Extraction) 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัและวดัส่วนสูงแบบดจิทิลั ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 11 209,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิทิลัส าหรบัทารก ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 6 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจแบบเคลือ่นที่ (Transport Ventilator) 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 10 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมร่ิางกาย (Hypo - Hyper 

Thermia) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 8,500,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด าดว้ย

กระบอกฉีดยา (Syringe Pump) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เครื่อง 30 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางเสน้เลอืด (Infusion 

Pump)  ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 59 3,835,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหย้าระงบัความปวดโดยตวัผูป่้วย 

(Patient Controlled Analgesia) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เครื่อง 2 980,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคน้หาต าแหน่งเสน้ประสาทที่คอ ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรอกระดูกความเร็วสูง (Highspeed Drill) ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกดนบัแยกเมด็เลอืดขาว (WBC, Differential 

Counter) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 6 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดอปุกรณ์ดว้ยคลืน่เสยีง ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 160,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนร์ะดบังานวจิยัข ัน้สูงพรอ้มอปุกรณ์ชดุคน

ดูพรอ้มกนัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และจอแสดงผล ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องกระเพาะอาหารและล าไสส่้วนตน้พรอ้ม

จอแสดงผล ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจและรกัษาในกระดูกสนัหลงั ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจและรกัษาในขอ้เขา่และขอ้ไหล ่

(Arthroscope) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องท่อหลอดลมส าหรบัใส่ท่อช่วยหายใจ (Fiber 

Optic Laryngoscope) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ติดเชื้อ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 400 ปอนด ์ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดักระดูกคอ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดักระดูกสนัหลงั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องใหเ้ลอืดชนิดความเร็วสูง (Rapid Infuser) ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรย ์ชนิดเคลือ่นยา้ยได ้ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรย ์ภาพเคลือ่นไหว (Fluoscope) ต าบลท่าสุด

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยพ์ื้นฐาน (Digital Plain) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดั พรอ้มกลอ้งและอปุกรณ์ถา่ยทอด ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องทวารและล าไสใ้หญ่พรอ้มจอแสดงผล 

(Colonoscope) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเชือ่มต่อระบบควบคุมการผ่าตดัจากเพดาน (Ceiling 

Surgical Pendant) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 7 7,700,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุสวา่นส าหรบัผ่าตดักระดูกและขอ้ ขนาดใหญ่ ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ศพ ไม่นอ้ยกวา่ 4 ช่อง พรอ้มโตะ๊เตรียมศพ ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงชนัสูตรศพพรอ้มอปุกรณ์และชดุถา่ยภาพ ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัไฟฟ้า กระดูกสนัหลงัและการผ่าแบบส่องกลอ้ง

 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืสวา่นเจาะและผ่าตดักระดูกน้ิว ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบจดัเกบ็รูปภาพทางการแพทย ์(Medical Images) 

PACs System ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเฝ้าระวงัและติดตามสญัญาณชพีผูป่้วยชนิด

แสดงผลขา้งเตียง และแสดงผลส่วนกลาง ไม่นอ้ยกวา่ 11 จดุ ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ระบบ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุหุ่นจ าลองทารกคลอดก่อนก าหนด ส าหรบัฝึกช่วยชวีติ

ข ัน้สูง ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุหุ่นจ าลองหญงิต ัง้ครรภส์ าหรบัจ าลองกระบวนการ

คลอด ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยน์อกช่องปาก ชนิดสามมติิดว้ยระบบ

คอมพวิเตอร ์(Digital 3D X-ray System) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบจดัเกบ็และรบัส่งขอ้มูลภาพทางการแพทยส์ าหรบั

ทางทนัตกรรม (Pacs System) พรอ้มติดต ัง้ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง ระบบ 1 6,388,500                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจภายในลูกตา (Slit lamp) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 860,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องท่อหลอดลมส าหรบัใส่ท่อช่วยหายใจ (Fiber 

Optic Branchoscope) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: คีมช่วยคลอด ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 3 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่อง Gas Analyser ส าหรบัเครื่องดมยาสลบ ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจ ชนิดไบเฟสคิ พรอ้มจอแสดงระดบั

ออกซเิจนในเสน้เลอืดแดง และแสดงสญัญาณชพี ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 9 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการไหลของออกซเิจนแบบติดผนงั 

(Oxygen Gauge) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 60 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผ่าตดัเจาะคอ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดมอืบบี ส าหรบัเด็ก ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 29 203,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดมอืบบี ส าหรบัผูใ้หญ่ ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 29 203,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ติดเชื้อ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 110 ปอนด ์ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีปิดปากถงุป้องกนัการติดเชื้อแบบอตัโนมตัิ 

(Auto Sealer) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 4 880,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึกระดูกและอปุกรณ์เสริมเตียงผูป่้วย ต าบลท่าสุด

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดของเหลวจากโพรงทรวงอก (Thoracic 

Suction) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 4 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Auto Pipet) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะแบบติดผนงั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 51 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจตาและหู ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 17 238,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ ์(Non Stress Test) 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่งแผล (Self Retractor) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้ออปุกรณ์ทางการแพทยด์ว้ยไอน า้แรงดนัสูง

แบบอตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 75 ลติร ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอณุหภูมแิบบแผ่ความรอ้นพรอ้มเครื่อง

ช่วยชวีติ (Radiant Warmer with Resuscitator) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่แยกเมด็เลอืด ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผ่าตดักระดูกสะโพกเทยีม ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์(Doppler) ต าบลท่าสุด

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืเจาะทอ้งและปอด ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืท าคลอด ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดั Laminectomy ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดั Ventriculostomy Laminectomy 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัแกไ้ขความผดิปกติของจมูก (Corrective

 Rhinoplasty Set) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัแกไ้ขปากแหวง่เพดานโหว ่(Cleft Lip and

 Palate Repairing Set) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัแกไ้ขตกแต่ง/แกไ้ขส่วนหนา้อกและล าตวั 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 67,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัคลอด ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัช่องทอ้ง ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัช่องทอ้งชดุใหญ่ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 5 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัแกไ้ขตกแต่ง/แกไ้ขส่วนใบหนา้และล าคอ 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัทางช่องคลอด ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัไทรอยด ์ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัน่ิวในถงุน า้ดผี่านกลอ้ง (Minimal 

Invasive Laparoscopy) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 760,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัผ่าเปิดกะโหลกศีรษะ (Craniotomy) 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัพื้นฐาน ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 10 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัมดลูกและอุง้เชงิกราน ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัมอื ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 340,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัศลัยกรรมพลาสติกพื้นฐาน (Basic 

Plastic Surgery Set) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดักมุารศลัยกรรม ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัหลอดเลอืด ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืยดึตรึงกระดูกใบหนา้ขากรรไกร ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืเยบ็แผล ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยดึตรึงกระดูกคอจากภายนอก (Halo Vest) ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งหมอ้นอน (Waste Bedpan) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องตรวจกลอ่งเสยีงส าหรบัผูใ้หญ่ ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 16 352,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องหลอดลม ระบบวดิทีศัน ์(Video 

Laryngoscope) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแสดงกราฟความเขม้ขน้ของคารบ์อนไดออกไซด ์

(Capnography) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ป้องกนัการติดเชื้อ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 

ปอนด ์ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ป้องกนัการติดเชื้อ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 

ปอนด ์ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟตรวจโรคแบบเคลือ่นที่ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 15 405,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเตรียมสกนิกราฟ (Skin Graft Harvesting 

Set) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโคมไฟผ่าตดั ส าหรบัท าหตัถการ ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 4 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเจาะไขสนัหลงัดมยาสลบ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 20 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเพิม่ความสวา่งส าหรบัผ่าตดัในช่องแคบ (Fiber Optic

 Light Source) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยาแบบควบคุมอณุหภูม ิ(Pharmaceutical 

Refrigerator) ชนิด 2 ประตู ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1200 ลติร ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เลอืดควบคุมอณุหภูม ิ(Blood Bank Refrigerator)

 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 170,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการควบคุมอณุหภูม ิ(Medical

 Refrigerator) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 550 ลติร ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ (Freezer -20) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 250 ลติร 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ (Freezer -70) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 650 ลติร 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 780,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อส าหรบัเตรียมยา ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงกูช้พีผูป่้วยหนกั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เตียง 5 120,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงคลอดปรบัไฟฟ้า ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงไฟฟ้าผูป่้วยหนกั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เตียง 11 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ตรวจหู คอ จมูก พรอ้มเครื่องมอื ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัขยะสแตนเลสมลีอ้ ส าหรบัขยะติดเชื้อ ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ถงั 26 104,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัออกซเิจนเคลือ่นที่ พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 18 180,000                      

รายการระดบัที1่: รถกูช้พีทารกแรกคลอดพรอ้มเครื่องปรบัอณุหภูมแิบบแผ่

ความรอ้น (Resuscitator Unit) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 3 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถขนยา้ยและควบคุมการแพร่กระจายของขยะติดเชื้อ

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 7 420,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ 2 ชัน้ส าหรบัวางอปุกรณ์ทางการแพทย ์ต าบลท่าสุด

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 6 54,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉุกเฉินส าหรบัช่วยชวีติ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 12 600,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็นัง่ผูป่้วย แบบพบัได ้ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 40 288,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็นัง่ผูป่้วย แบบมาตรฐาน ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 40 340,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็วางอปุกรณ์วางยาสลบแบบ 3 ลิ้นชกั ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 7 70,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็เวชภณัฑข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 16x20x32 น้ิว ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 48 432,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็เวชภณัฑข์บัเคลือ่นดว้ยระบบไฟฟ้า ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 123,200                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส แบบโคง้ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 4 112,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ส าหรบัใส่เครื่องมอืหอ้งผ่าตดั ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 40 920,000                      

รายการระดบัที1่: รถรบัส่งเครื่องมอืแพทยป์ราศจากเชื้อ ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 7 245,000                      

รายการระดบัที1่: รถรบัส่งเครื่องมอืแพทยแ์ละเวชภณัฑ ์ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 20 300,000                      

รายการระดบัที1่: รถอ่างคู่ช่วยท าผ่าตดั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย คนั 9 135,000                      
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รายการระดบัที1่: สายรดัหา้มเลอืดผ่าตดัระบบอตัโนมตัิ (Tourniquet) 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเกา้อี้ทนัตกรรม (Dental Unit) พรอ้มจอแสดงภาพ

ดจิทิลั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 64 35,200,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแสงทนัตกรรม ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 57 1,710,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมสารอดุฟนั (Amalgamotor) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องไมโครมอเตอรก์รอกระดูก ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 101 6,554,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องไมโครมอเตอรฝ์งัรากเทยีม ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องศลัยกรรมกรอกระดูกระบบอลัตราโซนิก ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหงอืกไฟฟ้า (Electrosurgery) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 9 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดน า้ลายก าลงัสูง (High Power Suction) ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 12 996,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งท าความสะอาดดว้ยคลืน่ความถีสู่ง ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 14 ลติร (Ultrasonic Cleaner) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งท าความสะอาดดว้ยคลืน่ความถีสู่ง ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 4.5 ลติร (Ultrasonic Cleaner) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 4 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมวสัดุพมิพป์ากอตัโนมตัิแบบไดนามกิ ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 131,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์นัในช่องปาก พรอ้มเครื่องประมวลผล 

(Intra Oral X-ray) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนภาพถา่ยรงัสใีนช่องปากระบบดจิทิลั ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดและหลอ่ลืน่หวักรอ ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 9 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: ถงัขยะสแตนเลสแบบมลีอ้เลือ่น ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ถงั 21 102,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานซลิโิคนดว้ยระบบสุญญากาศ ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 216,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องไมโครมอเตอรก์รอปูน ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 7 63,000                        

รายการระดบัที1่: ขากรรไกรเทยีมชนิดปรบัไดบ้างส่วน (Articulator) ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 630,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขูดหนิปูนไฟฟ้า (Piezo Electric) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 19 684,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องไมโครมอเตอรก์รอกระดูกและรากเทยีม ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบอตัโนมตัิ ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 8 624,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตกแต่งชิ้นหลอ่ (Trimmer) ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 437,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขูดหนิปูนไฟฟ้า แบบ P5 (Ultrasonic Scaler) 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 15 525,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องขูดหนิปูนไฟฟ้า แบบ P10 (Ultrasonic Scaler) 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 15 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านแผ่นรบัรงัสรีะบบดจิทิลั (Imaging Plate 

Scanner) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: บนัไดขึ้นเตียงสแตนเลส 1 ข ัน้ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย อนั 5 14,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลสอเนกประสงค ์แบบ 2 ชัน้ ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 7 63,700                        

รายการระดบัที1่: ที่รดัตวัเด็ก (Papoose Board) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 46,200                        

รายการระดบัที1่: ชดุแผ่นรบัรงัสใีนช่องปากระบบดจิทิลั พรอ้ม

เครื่องประมวลผล ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องผลติน า้บริสุทธิ์ พรอ้มติดต ัง้ ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 536,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพรงัสใีนช่องปาก พรอ้มเครื่องรบัสญัญาณ 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระแทกปูน ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความยาวคลองรากฟนั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความมชีวีติของประสาทฟนั ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัฟนั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารวจความขนานของฟนั (Surveyor) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 35 1,225,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกรอฟนัแบบเคลือ่นที่ได ้ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์นัในช่องปาก (Intra Oral X-ray) ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 320,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์แผ่นรบัรงัสใีนช่องปากระบบดจิทิลั แบบ CCD

 Sensor พรอ้มเครื่องประมวลผล ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดวสัดุพมิพป์าก ชนิด Polyether ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจและติดตามสญัญาณชพีผูป่้วย (Vital Sign 

Monitoring) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแสงส าหรบัฟอกสฟีนั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นผงขดัฟนั ดว้ยระบบ Airflow ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 130,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูมแิบบลิ้นชกั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 2 400,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ -20 องศาเซลเซยีส แบบแนวนอน ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 6 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางของ Stainless Steel ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 4 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้เยอืกแขง็แบบสุญญากาศ (Freeze Dryer) 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเป่าท าความสะอาดร่างกายดว้ยลม (Air Shower) 

พรอ้มติดต ัง้ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูอ้บอากาศรอ้น (Hot Air Oven) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 108 

ลติร ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 3 270,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บไฮบริไดเซชนั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่งดว้ยเมด็บดีส ์ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดสารเคม ีต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ตู ้ 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารแบบโยกเอยีง ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เยน็ 3 ประตู ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 8 320,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อแรงดนัสูงดว้ยระบบแกส๊ ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ความชื้น ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารควบคุมอณุหภูม ิต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้ออณุหภูมติ า่ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 5 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยแรงดนัไอน า้ (Autoclave) ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 100 ลติร ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภูม ิต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมสภาวะแวดลอ้ม (Growth Chamber) ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารละลายแบบ Orbital ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่ระเหยสารแบบสุญญากาศ (Rotary 

Evaporator) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้แขง็ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณสารพนัธุกรรม ชนิดนาโน ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพเจลพรอ้มโปรแกรมวเิคราะห ์ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอเิลค็โตรโฟริซสิชนิดแนวนอน พรอ้มแหลง่จ่ายไฟ 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดแสงยูว ี(UV Transilluminator) ต าบลท่าสุด

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ ขนาด 1000 ไมโครลติร

 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 7 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิแบบ 8 ช่อง ขนาด 300 

ไมโครลติร ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดความชื้นอตัโนมตัิ (Dehumidifier) ต าบลท่าสุด

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงขนาดกลางพรอ้มไมโครโฟน ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดั หู คอ จมูก ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 2,067,600                    



190 / 221

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 400,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 60,050,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนร์ะดบังานวจิยัช ัน้สูง ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 4,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลคิวดิโครมาโทกราฟแมสสเปคโตมเิตอร ์ชนิด ทริป

เปิลควอดรูโพ (Liquid Chromatograph Mass Spectrometer Triple 

Quadrupole) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องนิวเคลยีรแ์มกเนติคเรโซแนนท ์(Nuclear 

Magnetic Resonance, NMR) พรอ้มติดต ัง้ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง ชดุ 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านล าดบัเบสของสิง่มชีวีติ (Next Generation 

Sequencing) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 12,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 42,296,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการปฎบิตัิการทางการแพทย์ 0 14,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการทนัตกรรมบรมราชชนนี รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการบริการแพทยท์างเลอืก รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการสวนสมนุไพรและสวนพฤกษศาสตร์

เฉลมิพระเกยีรติ รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 0 7,896,900                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 886,549,700              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 819,148,000              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรจดัการเรียนการสอน 819,148,000              

งบอดุหนุน 819,148,000              

เงนิเดอืน 796,184,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1391 768,440,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 164 13,872,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 164 13,872,000                   

ค่าตอบแทน 22,963,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 132 21,057,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาดา้นสาธารณสุขและสรา้งเสริมสุขภาพเชงิรุก 67,401,700                

ค่าใชจ่้ายบคุลากรรกัษาพยาบาลเพือ่การศึกษาและวจิยั 67,401,700                

งบอดุหนุน 67,401,700                

เงนิเดอืน 67,401,700                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 257 66,973,300                   

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 3 428,400                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 672,278,200              

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 3,282,400                 

บริการวชิาการ จดัอบรม/สมัมนา/เผยแพร่ความรู/้วเิคราะหท์ดสอบ 3,282,400                 

งบอดุหนุน 3,282,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,282,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการบริการวชิาการ 0 3,282,400                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 18,674,300                

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 18,674,300                

งบอดุหนุน 18,674,300                
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ค่าใชส้อย 9,970,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,970,200                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,104,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,104,500                    

ค่าวสัดุ 6,331,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,331,600                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 268,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิ 0 268,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,835,200                 

สบืสานศิลปวฒันธรรม ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,835,200                 

งบอดุหนุน 1,835,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,835,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 1,835,200                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 55,535,100                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 55,535,100                

งบอดุหนุน 55,535,100                

ค่าวสัดุ 8,799,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 8,799,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 23,926,100                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนืด ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้ออณุหภูมติ า่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 230 ลติร ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ผสมสารละลาย (Vortex Mixer) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 11 110,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้ออณุหภูมติ า่แบบเขยา่  ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม (PCR) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 856,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบสเตอริโอระดบังานวจิยั พรอ้มชดุ

ถา่ยภาพและประมวลผล ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์วดัสารเรืองแสงจากหลมุตวัอยา่ง (Well Plate

 Reader) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบพฤติกรรมการไหลของสาร (Rheometer) 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเป่าฟิลม์ (Blown Film Line) ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 802,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแตกอนุภาคดว้ยคลืน่ความถี ่ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการผสมแกส๊เพือ่ใชใ้นการบรรจหุบีห่อ 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องออสซลิโลสโคปแบบผสมสญัญาณ ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแกะสลกั CNC ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 280,000                      

รายการระดบัที1่: ตะเกยีงบุนเสนอตัโนมตัิ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 114,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยแรงดนัไอน า้ (Autoclave) ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 110 ลติร ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 6 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมสารความเร็วสูง ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊ ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่คลืน่ความถีสู่ง (Ultrasonic bath) ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็ตวัอยา่งพรรณไมแ้หง้แบบรางเลือ่น ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตีบดผสมตวัอยา่ง (Stomacher) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภูม ิพรอ้ม

หวัปัน่ไม่นอ้ยกวา่ 4 หวัปัน่ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัอากาศ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดและผสมสาร ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัขึ้นรูป (Compression Molding Machine) 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 กระบอกตา ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เตาใหค้วามรอ้นพรอ้มระบบกวนสารละลาย ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระชบัหนา้พลงังานอลัตราซาวด ์(High Intensity 

Focused Ultrasound) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 920,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัมวลกาย ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 10 KVA ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัแกส๊ไนโตรเจน ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1.5 คิว ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ถงั 3 9,900                         

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็ไนโตรเจนเหลวขนาดไม่นอ้ยกวา่ 35 ลติร พรอ้ม

หวัจ่าย ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ถงั 2 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขึ้นเรือนชิ้นงานแบบรอ้น ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้นผวิชิ้นงานแบบ 2 จานขดั ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 720,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 7 252,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อในสภาวะปราศจากออกซเิจน ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิแบบ 8 ช่อง ขนาด 300 

ไมโครลติร พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมรีะบบไรท้่อ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 4 1,560,000                    
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รายการระดบัที1่: ตูอ้บอากาศรอ้น (Hot Air Oven) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 105 

ลติร ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 4 340,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ -40 องศาเซลเซยีส แบบแนวนอน ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยภาพเจลพรอ้มโปรแกรมวเิคราะห ์(Gel 

Document System) และอปุกรณ์ประกอบ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง ชดุ 1 670,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอเิลค็โตรโฟริซสิชนิดแนวตัง้ พรอ้มแหลง่จ่ายไฟ 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 205,500                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมความเยน็ทางการแพทย ์ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 2 560,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิขนาด 5000 ไมโครลติร

 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการดูดกลนืแสงช่วงยูว-ีวสิเิบลิ (UV-Visible 

Spectrophotometer) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่ง (Centrifuge) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ -80 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 350 ลติร 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์ิ้นงาน 3 มติิ ดว้ยวสัดุเรซิน่ ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มเติมลวดอตัโนมตัิ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 50,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัโลหะดว้ยไฟฟ้า ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 38,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแกส๊ (Gas Detector) ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบพกพา ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องระบายอากาศแบบพกพา (Portable Ventilator) 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเร็วลม (Anemometer) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบสเตอริโอระดบังานวจิยั พรอ้มชดุ

ถา่ยภาพ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้นอตัโนมตัิ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 250 ลติร ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิชนิดจ่ายซ า้ ต าบลท่าสุด

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 2 32,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิแบบ 8 ช่อง ขนาด 100 

ไมโครลติร พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่างแบบตัง้โตะ๊ ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัแสง (Lux Meter) ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 6,000                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 22,810,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงตึงผวิ (Tensiometer) ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจ าลองและเร่งสภาวะอากาศเพือ่ทดสอบอายกุาร

เกบ็ผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑอ์าหาร ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 2,260,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องลดขนาดอนุภาคแบบใชค้วามดนัสูง ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณโลหะดว้ยเทคนิคอะตอมมกิแอบ

ซอรพ์ช ัน่ ชนิดเฟลม (Flame Atomic Absorption Spectrophotometer)

 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง (High

 Performance Liquid Chromatograph) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุถงัหมกั ขนาด ไม่นอ้ยกวา่ 5 ลติรพรอ้มชดุควบคุม

อตัโนมตัิ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟแมสเปคโตรมเิตอร ์(Gas 

Chromatograph Mass Spectrometer) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนร์ะดบังานวจิยั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,200,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 592,951,200              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 592,951,200              

งบอดุหนุน 592,951,200              

ค่าสาธารณูปโภค 21,783,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 21,783,000                   

ค่าวสัดุ 15,600,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 15,600,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 11,671,200                   

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจแุคปซูล ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งอากาศแบบพกพา ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 4 406,600                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองโครงกระดูก ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 34,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรยานวดังาน ส าหรบัทดสอบสมรรถภาพทางกาย พรอ้ม

โปรแกรมประมวลผล ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปฏกิริิยาตอบสนอง ระหวา่งตากบัมอื และ

ระหวา่งตากบัเทา้ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 469,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผูป่้วย ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั คนั 15 63,000                        

รายการระดบัที1่: เตาใหค้วามรอ้นพรอ้มระบบกวนสารละลาย ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 8 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 4 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลดความชื้น ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 4 158,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปิดฝาฟอยล ์อตัโนมตัิ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 192,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง ส าหรบังานวเิคราะห์

ฝุ่ นในบรรยากาศพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัสญัญาณดาวเทยีม (GPS) ต าบลท่าสุด 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 6 330,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัสารอนิทรียร์ะเหยงา่ยในบรรยากาศ ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 610,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัเทยีบความถกูตอ้งของเครื่องวดัเสยีง ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ ขนาด 20, 200 และ 1000 

ไมโครลติร ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพจ าลองการแต่งโครงสรา้งใบหนา้แบบ 3 มติิ

 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 481,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบการแพแ้สง ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องประเมนิริ้วรอยและความหยาบละเอยีดของผวิหนงั

 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 749,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกะโหลกพรอ้มสมอง ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 11,700                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งตรวจโรคผวิหนงัก าลงัขยายสูงแบบพกพา ต าบล

ท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 82,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัและความเร็วในการไหลของเลอืด 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงส าหรบัท าหตัถการ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย เตียง 20 210,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกช่วยชวีติแบบเต็มตวั พรอ้มจอแสดงผล ต าบลท่า

สุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 6 759,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบการแตกตวัของเมด็ยา ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 470,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความกร่อนของเมด็ยา ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 321,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัเมด็ยา ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เครื่อง 1 192,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท ายาลูกกลอนขนาดเลก็ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตอกเมด็ยาแบบมอืหมนุ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 3 255,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเรียงแคปซูล ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชพีผูใ้หญ่ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 12 206,400                      

รายการระดบัที1่: เตียงฝึกยนืแบบใชไ้ฟฟ้าขนาดผูใ้หญ่ ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เตียง 2 79,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติอตัโนมตัิ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 5 23,500                        

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการฟงัเสยีงในร่างกายผูใ้หญ่ ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 825,000                      

รายการระดบัที1่: โคมแม่เหลก็ไฟฟ้า ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 15 141,900                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 65,680,000                   

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองร่างกายมนุษยผู์ใ้หญ่เต็มตวั ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 4,180,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวร่างกายแบบพกพา ต าบลท่าสุด

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะดว้ยสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าก าลงัสูง (MRI)

 ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1.5 Tesla ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 1 60,000,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,685,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสภาพผวิระบบหลายหวัวดั ต าบลท่าสุด อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,647,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหก์ารแลกเปลีย่นแกส๊ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัสารระบบไมโครเวฟ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่ง (Rotary Mill) ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,037,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจบนัทกึติดตามและวเิคราะหค์ลืน่ไฟฟ้าสมอง 

ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 4,000,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 455,331,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารเรียนอเนกประสงค ์

พรอ้มระบบสาธารณูปการ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 172,781,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารวชิาการและวจิยัทางการ

แพทย ์พรอ้มระบบสาธารณูปการ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั รายการ 1 148,500,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าปรบัปรุงระบบประปาภายใน

มหาวทิยาลยั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 9,300,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าปรบัปรุงระบบท่อสุขาภบิาลหอพกั

นกัศึกษา ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าปรบัปรุงระบบโทรศพัทภ์ายใน

มหาวทิยาลยั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าตกแต่งภายในอาคารศูนยก์ารแพทย ์

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าตกแต่งภายในอาคารปฏบิตัิการพื้นฐาน

ดา้นสาธารณสุข ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคโรงงาน

ก าจดัขยะ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าปรบัปรุงกนัซมึหลงัคาภายใน

มหาวทิยาลยั ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 4,050,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,200,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งเสริมสุขภาพและธรรมชาติบ  าบดั 0 13,200,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 112,629,000              

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 112,629,000              

จดัต ัง้ศูนยบ์ริการสุขภาพแบบครบวงจรแหง่ภาคเหนือและอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ า้โขง 112,629,000              

งบอดุหนุน 112,629,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 112,629,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารศูนยบ์ริการสุขภาพแบบ

ครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมภิาคลุม่แม่น า้โขง พรอ้มระบบ

สาธารณูปการ ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 112,629,000                 

มหาวทิยาลยัพะเยา 3,210,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,210,000                 

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 3,210,000                 
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พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจน 3,210,000                 

งบอดุหนุน 3,210,000                 

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,210,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบ Application บนมอืถอืที่ใชใ้นการแสดงขอ้มูล

ผูสู้งอาย ุ(Patient Mobile Info )  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย ระบบ 1 2,140,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบบริหารจดัการการรบัและส่งพกิดัผูสู้งอายใุหศู้นย์

ขอ้มูลกลาง (Smart Watch Interface) ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย ระบบ 1 1,070,000                    

กระทรวงสาธารณสขุ 82,584,700                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 76,072,500                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 72,424,100                

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 12,941,800                

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 12,941,800                

งบลงทนุ 12,941,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,941,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,941,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค ์เป็นอาคาร คสล.

 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 678 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเชยีงของ ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั หลงั 1 12,941,800                   

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 735,000                   

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 735,000                   

งบลงทนุ 735,000                   

ครุภณัฑ์ 735,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 315,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการช่วยชวีติข ัน้สูง (ALS) เด็กทารก พรอ้มเครื่อง

จ าลองคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาล

เชยีงรายประชานุเคราะห ์ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ตวั 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกตรวจการขยายของปากมดลูกก่อนคลอด 

ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์

ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 155,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 420,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องกลอ่งเสยีงเพือ่ช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ 

ชนิดวดีทีศัน ์(Video Laryngoscope) ชนิดจอแยก ศูนยแ์พทยศาสตร

ศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์ต าบลรอบเวยีง อ าเภอ เครื่อง 1 420,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 41,817,500                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 41,817,500                

งบลงทนุ 41,817,500                

ครุภณัฑ์ 39,407,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

โรงพยาบาลขนุตาล ต าบลตา้ อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 28,110,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์ต าบล

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 8,400,000                    



198 / 221

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วยหายใจและ

เครื่องติดตามการท างานของหวัใจ โรงพยาบาลแม่จนั ต าบลแม่จนั อ าเภอ

แม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดักระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยพุราชเชยีงของ ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 2 2,060,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลแม่ลาว ต าบลจอมหมอกแกว้ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เตียง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลเชยีงแสน ต าบลเวยีง 

อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์ลูโอโรสโคปเคลือ่นที่แบบซอีารม์ชดุรบั

ภาพชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 9,270,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 5,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลแม่จนั ต าบลแม่จนั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลแม่ลาว ต าบลจอมหมอกแกว้ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 1,700,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 5,056,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดอนแกว้ ต าบลเมอืงชมุ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลเวยีงแก่น 

ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลพญาเมง็ราย

 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit)  โรงพยาบาลขนุตาล 

ต าบลตา้ อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 428,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,410,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,410,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน เป็นอาคาร คสล. 7 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาล

เชยีงรายประชานุเคราะห ์ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 2,410,500                    

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 16,929,800                

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 16,929,800                

งบลงทนุ 16,929,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,929,800                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 11,932,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุ

เคราะห ์ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 1 11,932,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,997,300                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยีแบบเติมอากาศขนาด 120 ลูกบาศก์

เมตร/วนั โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ระบบ 1 4,997,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,648,400                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 3,648,400                 
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พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 3,648,400                 

งบลงทนุ 3,648,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,648,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,648,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพาน ต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 3,648,400                    

กรมควบคุมโรค 1,891,900                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,891,900                 

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงกบั

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,891,900                 

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดนเพือ่รองรบัเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 1,891,900                 

งบลงทนุ 1,891,900                 

ครุภณัฑ์ 1,891,900                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 45,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ท่าเรือเชยีงแสน ต าบลเวยีง 

อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ พรมแดนแม่สาย ต าบลแม่สาย 

อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ พรมแดนเชยีงของ ต าบลต าบล

เวยีง อ าเภออ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 628,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) ท่าอากาศยานแม่ฟ้า

หลวง ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) ท่าเรือเชยีงแสน 

ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนแม่สาย 

ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนสะพาน

มติรภาพ 4 (เชยีงของ) ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ท่า

อากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชยีงราย ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนแม่สาย ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนแม่สาย 

ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ต าบลบา้นดู่

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าเรือเชยีงแสน ต าบลเวยีง อ าเภอ

เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนแม่สาย ต าบลแม่สาย อ าเภอ

แม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนสะพานมติรภาพ 4 (เชยีงของ)

 ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,218,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ต าบลบา้นดู่ อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) ท่าเรือเชยีงแสน ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) พรมแดนแม่สาย ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่า

อากาศยานแม่ฟ้าหลวง ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่าเรือ

เชยีงแสน ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนแม่สาย ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนสะพานมติรภาพ 4 (เชยีงของ) ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดั เครื่อง 1 4,500                         

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 4,550,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,550,000                 

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรค

เพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 4,550,000                 

ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงั

พยากรณ์และเตอืนภยัสุขภาพของประเทศ 4,550,000                 

งบลงทนุ 4,550,000                 

ครุภณัฑ์ 2,850,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,850,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องอ่านอไิลซา่แบบไมโครเพลท (ELISA Set) 

ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบพเิศษ  (Deep Freezer - 80 องศาเซลเซยีส)

 ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 700 ลติร ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม (DNA Thermal 

cycler) ต าบลนางแล อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 450,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,700,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นพกั

ขา้ราชการศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1/1 เชยีงราย ต าบลนางแล อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย งาน 1 1,700,000                    

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 70,300                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 70,300                     

ผลติภณัฑสุ์ขภาพและสถานประกอบการไดร้บัการก ากบัดูแลและตรวจสอบใหม้ี

มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่  าหนด 70,300                     

ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของผลติภณัฑสุ์ขภาพใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 70,300                     

งบลงทนุ 70,300                     

ครุภณัฑ์ 70,300                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 40,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่น ด่านอาหารและยาแม่สาย    

 อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ตู ้ 2 14,400                        
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รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งปฏบิตัิการ ด่านอาหารและยาเชยีงของ   ต าบล

เวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ตวั 2 3,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 10 แผ่น   ด่าน

อาหารและยาเชยีงแสน ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งปฏบิตัิการ ด่านอาหารและยาเชยีงแสน    ต าบล

เวยีง อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ตวั 2 3,000                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 29,900                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 16 คิวบกิฟตุ ด่านอาหารและยาเชยีงของ    

 อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ บดห ัน่สบัซอย ด่านอาหารและยาเชยีงแสน     

อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 4,900                         

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 295,016,000               

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 9,057,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,057,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 7,257,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 7,257,000                 

งบอดุหนุน 7,257,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,757,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัเชตุพน ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสะอาด ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแม่เปาเจริญธรรม ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสนัเชยีงใหม่ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับุญวาทย ์ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสนัสะอาด ต าบลไมย้า อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไมย้าใหม่ ต าบลไมย้า อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระนาคแกว้ ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งโหง้ ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระธาตุขนุทอง ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสนัชมุ ต าบลเชยีงเคี่ยน อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนแท่น ต าบลปลอ้ง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนมูล ต าบลหนองแรด อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าน า้ ต าบลป่แดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 133,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่พฒันา ต าบลป่าแงะ อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีชมุประชา ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตา้นาลอ้ม ต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปางอ่าย ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าสา้น ต าบลเวยีงกาหลง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัม่วงชมุ ต าบลจนัจวา้ใต ้อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสนัโคง้งาม ต าบลจอมสวรรค ์อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสนัตน้ม่วง ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เวฬวุนั ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคงคาราม ต าบลศรีค า้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองด่าน ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนงาม ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ทองนิมติร ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปงสนุก ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งกวาง ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นใหม่พฒันา ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแม่ค าหนองบวั ต าบลป่าสกั อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าขา้มศรีดอนชยั ต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยเมง็ ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งอ่าง ต าบลสถาน อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีวไิล ต าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแดนเมอืง ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสา้น ต าบลครึ่ง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 33,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหา้เจดยี ์ต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปากองิ ต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหาดบา้ย ต าบลริมโขง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เชยีงยนื ต าบลสนักลาง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองบวัสรวย ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระเจา้ดอยจอ้ง ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพนาลยั ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืง เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพนาลยัเกษม ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีดอนเรือง ต าบลเมอืงชมุ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอยน า้ตกพฒันา(ธ) ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าหวัดอย(ธ) ต าบลท่าสาย อ าเภอเมอืง เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเหมี้ยง ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระธาตุนางคอย ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย วดั 1 200,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าดูแลรกัษาพระบรมธาตุเจดยีศ์รีนครินทรา

สถติมหาสนัติคีรี วดัสนัติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 0 500,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 1,000,000                 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 1,000,000                 

งบอดุหนุน 1,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัถ า้

พระบ าเพญ็บุญ ต าบลธารทอง อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,000,000                    

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 800,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 800,000                   

งบอดุหนุน 800,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัเจดยีห์ลวงวทิยา ต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัสนัหนองบวัวทิยา ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมพทุธศาสตรศึ์กษา ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัแม่ค าวทิยา ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 122,580,000              
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 122,580,000              

โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 122,580,000              

สนบัสนุนการด าเนินงานมลูนิธแิมฟ้่าหลวง 122,580,000              

งบอดุหนุน 122,580,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 122,580,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานของมูลนิธแิม่ฟ้าหลวง 0 122,580,000                 

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 163,379,000              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 49,874,000                

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 34,046,000                

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 826,000                   

งบลงทนุ 826,000                   

ครุภณัฑ์ 826,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 826,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.อนิทรีอาสา ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.บา้นจะนู ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั

เชยีงราย (กก.ตชด.32) หอ้ง 1 413,000                      

การรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนในเขตน่านน า้และการ

รกัษาความสงบเรียบรอ้ยทางทะเล 33,220,000                

งบลงทนุ 33,220,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,220,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 33,220,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ กก.12 บก.รน. ต าบลโยนก อ าเภอเชยีง

แสน จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 20,710,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ส.รน.3 กก.12 บก.รน. ต าบลหลา่ยงาว 

อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 12,510,000                   

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 15,828,000                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 15,828,000                

งบลงทนุ 15,828,000                

ครุภณัฑ์ 1,990,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑล์อยตวั อาคารที่ท  าการ (หลงัใหม)่ ภ.จว.เชยีงราย

 ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 1 1,990,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,838,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,838,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัภูมทิศันบ์ริเวณ ภ.จว.เชยีงราย  ต าบลริมกก 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย งาน 1 13,838,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 12,000,000                

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 12,000,000                

พฒันาหน่วยงาน อาคาร สถานทีใ่หม้คีวามพรอ้มส าหรบัการปฏบิตังิานในพื้นทีเ่ขต

เศรษฐกจิพเิศษ 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,000,000                   
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รายการระดบัที1่: อาคารพรอ้มครุภณัฑจ์ดุผ่านแดนถาวรท่าเรือบ ัค๊ ด่าน ตม.

เชยีงแสน   ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 12,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 101,505,000              

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 101,505,000              

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 101,505,000              

งบลงทนุ 101,505,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 101,505,000                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 101,505,000                 

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุโลง่) ด่าน ตม.เชยีง

แสน ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 22,765,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั สภ.บา้นดู่ บา้นป่าซาง ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั ภ.จว.เชยีงราย ต าบลริมกก 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวสญัญาบตัร 8 คูหา ระดบั ผกก.ขึ้นไป ภ.จว.

เชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 11,380,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผบก. ภ.จว.เชยีงราย ต าบลริมกก อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 2,890,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผกก. - รองผบก. ภ.จว.เชยีงราย ต าบลริม

กก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 6 11,340,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) ภ.จว.เชยีงราย

 ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย หลงั 1 3,130,000                    

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 7,985,900                 

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 7,985,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 7,985,900                 

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 7,985,900                 

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 7,985,900                 

งบอดุหนุน 7,985,900                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัเชยีงราย ต าบลริมกก 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,850,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้งอาคารส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัเชยีงราย  ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั แห่ง 1 7,850,700                    

รฐัวิสาหกจิ 47,613,000                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 415,500                   



206 / 221

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01570000 จงัหวดัเชียงราย

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 415,500                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 40,800                     

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 40,800                     

งบอดุหนุน 40,800                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 40 40,800                        

โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 374,700                   

ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 374,700                   

งบอดุหนุน 374,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 374,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการปลูกและแปรรูปสมนุไพรใน

พื้นที่สวนป่า จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 50 374,700                      

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 6,360,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,360,900                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 6,360,900                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 6,360,900                 

งบลงทนุ 5,855,700                 

ครุภณัฑ์ 61,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 61,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 42,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,793,900                    

ค่าควบคุมงาน 453,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานปรบัปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย ส านกังานเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย โครงการ 1 453,900                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,340,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านกังาน

เชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 5,340,000                    

งบอดุหนุน 505,200                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 505,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 505,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานเชยีงราย ต าบลเวยีง

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 48,700                        

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 48,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 236,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานเชยีงราย ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง คนั 1 236,100                      

การประปาส่วนภูมภิาค 40,285,300                
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 29,584,700                

โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดนภาคเหนือ 29,584,700                

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย (ภาคเหนือ) 29,584,700                

งบลงทนุ 29,584,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,584,700                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,584,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย การประปาส่วนภูมภิาค

สาขาเวยีงเชยีงของ  อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย  (รองรบัการพฒันาเขต แห่ง 1 29,584,700                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 10,700,600                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 10,700,600                

ค่าปรบัปรุงเสน้ทอ่ 10,700,600                

งบลงทนุ 10,700,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,700,600                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,700,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงเสน้ท่อ กปภ.สาขาแม่สาย อ าเภอแม่สาย

 จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 10,700,600                   

การเคหะแหง่ชาติ 551,300                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 551,300                   

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 551,300                   

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 551,300                   

งบอดุหนุน 551,300                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 551,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรริมกก ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 551,300                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 480,593,000               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 139,609,800              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 139,609,800              

โครงการบูรณาการการคา้ การลงทนุ 29,790,000                

พฒันาและส่งเสริมผูป้ระกอบการใหม้ปีระสทิธภิาพสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัภูมภิาค 5,500,000                 

งบด าเนินงาน 5,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการส่งเสริมการเพิม่มูลค่าสนิคา้เกษตรโดย

ใชน้วตักรรมร่วมกบัสถาบนัการศึกษา 0 5,500,000                    

จดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ในกลุ่มจงัหวดั/กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN+6 10,540,000                

งบด าเนินงาน 10,540,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,540,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,940,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมการจดังานแสดงและจ าหน่าย 0 9,940,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 600,000                      

พฒันาผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารและอตุสาหกรรมเกษตรเชงินวตักรรม 8,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษากจิกรรม Workshop 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษากจิกรรมสมัมนา 0 600,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษากจิกรรมการจดัการแขง่ขนั 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษากจิกรรมการส่งเสริมการตลาดและการ

เชือ่มโยงเครือขา่ยธุรกจิท ัง้ในและต่างประเทศ 0 5,300,000                    

พฒันาศูนยป์ระสานงาน(Command Center) และน าร่องการจดัท าระบบขอ้มลู

สารสนเทศนอรท์เทริน์ไทยแลนด ์ฟูดวลัเลยข์องกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 5,250,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,250,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาจดัต ัง้ศูนยป์ระสานงานและศูนยส์ารสนเทศ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาศึกษารูปแบบและจดัท ารูปแบบการบริหาร

จดัการศูนย์ 0 1,250,000                    

โครงการเพิม่ขดีในการแขง่ขนัการเกษตรระดบัภูมภิาค 16,794,100                

พฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและอาหารปลอดภยัไดม้าตรฐาน เพือ่พฒันาเป็นแหลง่

ผลติสนิคา้คุณภาพปลอดภยัไดม้าตรฐาน 3,194,100                 

งบลงทนุ 3,194,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,194,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,194,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลรอบ

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลหว้ยสกั

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลแม่กรณ์

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลนางแล

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลริมกก 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลดงมะ

ดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลจอม

หมอกแกว้ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลป่าก่อ

ด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลเวยีง 

อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลงิ้ว 

อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลครึ่ง 

อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลริมโขง 

อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลสถาน 

อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลเมอืงชมุ

 อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลเวยีงชยั

 อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลปงนอ้ย

 อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลหนอง

ป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลเมง็ราย

 อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลไมย้า 

อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลแม่เปา 

อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลทุ่งก่อ 

อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลดงมหา

วนั อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลหลา่ย

งาว อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลม่วง

ยาย อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลป่าแดด

 อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลศรีโพธิ์

เงนิ อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลเกาะ

ชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลศรี

เมอืงชมุ อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลหว้ย

ไคร ้อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลจนัจวา้

 อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลสนั

ทราย อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลเวยีง

กาหลง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลป่างิ้ว 

อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลตา้ 

อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลนาง

ฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย โรง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลหวังม้ 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย โรง 2 163,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนปลูกผกั ขนาด 6x30 เมตร ต าบลแม่เยน็

 อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย โรง 2 163,800                      

ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการผลติขา้วและผลติภณัฑข์องกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 2 4,400,000                 

งบลงทนุ 4,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,400,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,400,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานตากขา้ว ขนาด 40x40x0.15 เมตร ต าบลตา้ 

อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 880,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานตากขา้ว ขนาด 40x40x0.15 เมตร ต าบลเวยีง

เหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 880,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานตากขา้ว ขนาด 40x40x0.15 เมตร ต าบลศรี

เมอืงชมุ อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 880,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานตากขา้ว ขนาด 40x40x0.15 เมตร ต าบลหว้ย

ซอ้ อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 880,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานตากขา้ว ขนาด 40x40x0.15 เมตร ต าบล

เจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 880,000                      

พฒันา Cluster อตุสาหกรรมกลุ่มลา้นนาตะวนัออก 9,200,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,200,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาเพือ่ด าเนินการโครงการพฒันา Cluster 

อตุสาหกรรมกลุม่ลา้นนาตะวนัออก 0 9,200,000                    

โครงการบูรณาการการทอ่งเทีย่วของกลุ่มจงัหวดั 8,807,900                 

หมูบ่า้นเพือ่การทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 8,807,900                 

งบลงทนุ 8,807,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,807,900                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 8,807,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวดอยพญาพภิกัดิ์ 

ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 8,807,900                    

โครงการบูรณาการสิ่งแวดลอ้มและสาธารณภยั 79,217,800                

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการ 12,239,200                

งบด าเนินงาน 12,239,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,239,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,089,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการทรพัยากรที่ดนิและป่าไมใ้นพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติ 0 8,089,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,320,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,925,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 1,925,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 746,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 69,000                        

ศูนยเ์รียนรูส้าธารณภยักลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 56,851,000                

งบด าเนินงาน 25,548,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,548,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,597,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,156,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 6,156,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 12,722,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 2,516,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 6,524,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 3,681,400                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 242,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 390,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,428,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,828,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 582,100                      

งบลงทนุ 31,303,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,303,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 29,365,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยเ์รียนรูอ้คัคีภยัไฟป่า หมู่ที่ 2 ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 3,892,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยเ์รียรรูแ้ผ่นดนิไหวและอาคารถลม่ หมู่

ที่ 2 ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 4,925,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยเ์รียนรูอ้ทุกภยัและดนิโคลนถลม่ หมู่ที่

 2 ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 4,725,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค/์โรงอาหาร หมู่ที่ 2 ต าบลบ

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 4,853,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารสถานีกูภ้ยัทางน า้ หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นดู่ 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,064,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์กัพงิผูป้ระสบภยั หมู่ที่ 2 ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 9,906,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 840,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาศูนยพ์กัพงิ ต าบลแม่สลองนอก 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาศูนยพ์กัพงิ ต าบลแม่สลองใน อ าเภอ

แม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาศูนยพ์กัพงิ ต าบลเทอดไท อ าเภอแม่

ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาศูนยพ์กัพงิ ต าบลนางแล อ าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาศูนยพ์กัพงิ ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย

 จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาศูนยพ์กัพงิ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญา

เมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 140,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,098,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ - หอ้งสว้ม หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นดู่ อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 2 1,098,000                    

เตรียมความพรอ้มรบัมอืภยัพบิตักิลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน  2 10,127,600                

งบด าเนินงาน 10,127,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,127,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,317,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,030,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 4,030,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 3,600,000                    

โครงการบริหารจดัการ 5,000,000                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 
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งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    

จงัหวดัเชยีงราย 340,983,200              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 340,983,200              

การพฒันาดา้นสงัคม 67,732,400                

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้ 36,066,300                

งบลงทนุ 36,066,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,066,300                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 25,300,600                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกรองน า้ผวิดนิ บา้นสนัติคีรี หมู่ที่ 1 ต าบล

แม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,384,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกรองน า้ผวิดนิ บา้นหว้ยไร่สามคัคี หมู่ที่ 2 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,282,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท านบดนิก ัน้น า้พรอ้มขดุลอก บา้นหว้ยน า้ขุน่ หมู่ที่

 18 ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,123,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถงัเกบ็น า้คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นปาง

พระราชทาน (ปาง 4) หมู่ที่ 15 ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั แห่ง 1 331,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถงัเกบ็น า้คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นป่ายางมูเซอ 

หมู่ที่ 16 ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 340,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ ไม่มฝีาปิด หมู่ที่

 16 บา้นหนองบวั ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 483,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มฝาปิด หมู่

ที่ 18 บา้นแม่ตาชา้ง ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 483,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นดงมะเฟือง หมู่ที่ 9 

ต าบลจอมหมอกแกว้ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 530,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นสบหว้ย หมู่ที่ 1 

ต าบลจอมหมอกแกว้ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 439,200                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองป๋ึงหลวง บา้นน า้แพร่ หมู่ที่ 4 ต าบลยางฮอม

 อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,000 ลูกบาศก์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 ต าบล

แม่ต า๋ อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็หว้ยเฮี้ย บา้นป่าสกั

 หมู่ที่ 3 ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 536,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หว้ยจ าตาเหนิ บา้นสนัป่าสกั หมู่ที่ 3 

ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 12 บา้นใหม่

เจริญ ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นจ าผกักูด หมู่ที่

 5 ต าบลแม่ออ้ อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถงัเกบ็น า้คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นแม่เลยีบ หมู่ที่ 

2 ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้ดาดคอนกรีตเสริมเหลก็ เชือ่มต่อฝาย

กัน้น า้แกว้ลูน บา้นป่าสกันอ้ย หมู่ที่ 12 ต าบลป่าสกั อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั แห่ง 0 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 8,254,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้ล  าเหมอืงแม่ลาว บา้นหว้ยหมอเฒ่า 

หมู่ที่ 5 ต าบลเจดยีห์ลวง อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 5,266,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้แม่กอ๊หลวง บา้นแม่ต า๋ หมู่ที่ 4 ต าบล

ท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 497,500                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงขยายระบบส่งน า้เพือ่การเกษตรดว้ยท่อ PE บา้น

บ่อกา้ง หมู่ที่ 1, บา้นป่าสา้น หมู่ที่ 2, บา้นขี้เหลก็ หมู่ที่ 4, บา้นดอยดนิแดง

 หมู่ที่ 9 ต าบลจอมสวรรค ์อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 2,490,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,511,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาภูเขาเพือ่แกไ้ขปญัหาขาดแคลนน า้ 

บา้นอาขา่ป่ากลว้ย หมู่ที่ 7 ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั แห่ง 1 1,293,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปา บา้นสวนป่า หมู่ที่ 14 ต าบลแม่ฟ้า

หลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,218,100                    

พฒันาชนบทเชงิพื้นทีป่ระยกุตต์ามพระราชด าริจงัหวดัเชยีงราย 10,145,200                

งบลงทนุ 10,145,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,145,200                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,346,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้และคลองส่งน า้สายหว้ยเคียนใต ้บา้น

หว้ยกา้งใหม่ หมู่ที่ 13 ต าบลไมย้า อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 224,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หว้ยร่องเปา บา้นเวยีงหวาย หมู่ที่ 8 

ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 2 1,168,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ล  าหว้ยป่าสกั บา้นดงเวยีง หมู่ที่ 8 

ต าบลทานตะวนั อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 64,700                        

รายการระดบัที1่: จดัซื้อวสัดุเพือ่ก่อสรา้งฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ มข.2527 

บา้นป่าตาลประชาสนัติ หมู่ที่ 12 ต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 205,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายคอนกรีตเสริมเหลก็บริเวณพื้นที่ล  าหว้ยตาล 

บา้นป่าตาลใต ้หมู่ที่ 4 ต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 233,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายทดแทนน า้ล  าหว้ยน า้แพร่ (จ านวน 2 จดุ) 

บา้นน า้แพร่ หมู่ที่ 4 ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 450,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 874,800                      

รายการระดบัที1่: จดัซื้อวสัดุปรบัปรุงซอ่มแซมฝายน า้ลน้เพือ่การเกษตร จดุ

ที่ 1 อ่างเกบ็น า้หว้ยน่าน บา้นเกีย๋งดอยเจริญราษฎร ์หมู่ที่ 13 ต าบลแม่ลอย

 อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 279,500                      

รายการระดบัที1่: จดัซื้อวสัดุปรบัปรุงซอ่มแซมฝายน า้ลน้เพือ่การเกษตร จดุ

ที่ 2 อ่างเกบ็น า้หว้ยน่าน บา้นเกีย๋งดอยเจริญราษฎร ์หมู่ที่ 13 ต าบลแม่ลอย

 อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 63,600                        

รายการระดบัที1่: จดัซื้อวสัดุปรบัปรุงซอ่มแซมระบบคลองส่งน า้เพือ่

การเกษตร อ่างเกบ็น า้หว้ยน่าน หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ลอย อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 53,600                        

รายการระดบัที1่: จดัซื้อวสัดุปรบัปรุงระบบคลองส่งน า้เพือ่การเกษตร อ่าง

เกบ็น า้หว้ยน่าน บา้นศรีมงคล หมู่ที่ 12 ต าบลแม่ลอย อ าเภอเทงิ จงัหวดั แห่ง 1 178,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรางระบายน า้ บา้นตา้หวัฝาย หมู่ที่ 3 ต าบลตา้ 

อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,924,100                    

รายการระดบัที1่: จดัซื้อวสัดุอปุกรณ์ท่อ PVC เพือ่ใชใ้นการวางระบบประปา

จากอ่างเกบ็น า้หว้ยผึ้งสู่พื้นที่การเกษตร บา้นหว้ยกา้งราษฎร ์หมู่ที่ 5 ต าบล

ไมย้า อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 300,200                      

รายการระดบัที1่: จดัซื้อวสัดุอปุกรณ์ระบบประปาภูเขาจากอ่างเกบ็น า้หว้ย

กา้งสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 ต าบลไมย้า 

อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,949,000                    

รายการระดบัที1่: จดัซื้อวสัดุอปุกรณ์ระบบประปาภูเขาจากอ่างเกบ็น า้ไมย้าสู่

พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7, 16 ต าบลไมย้า อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 593,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกไผ่ซางหม่นเพิม่พื้นที่สเีขยีว บา้นแม่เลยีบ หมู่ที่ 2 

ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ไร่ 50 317,000                      
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รายการระดบัที1่: จดัซื้อวสัดุประปาพรอ้มอปุกรณ์ บา้นรกัแผ่นดนิ หมู่ที่ 15

 ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,565,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฐานเรียนรูพ้ลงังานทดแทน บา้นหนองขว่ง หมู่ที่ 1

 ต าบลแม่ลอย อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,699,000                    

รายการระดบัที1่: จดัซื้อวสัดุเพือ่วางท่อส่งน า้ (แรงงานสมทบ) บา้นป่าตาล

ประชาสนัติ หมู่ที่ 12 ต าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 500,000                      

เสริมสรา้งศกัยภาพคนเชยีงรายทกุกลุ่มวยัใหอ้ยู่เยน็เป็นสุข 5,931,600                 

งบด าเนินงาน 5,931,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,931,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 732,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,108,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,108,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,380,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมรวมพลเอกชนสรา้งสรรค์ 0 1,380,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 796,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 700,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 850,000                      ส่งเสริมและพฒันายกระดบัคุณภาพชวีติคนเชยีงรายดว้ยหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 5,589,300                 

งบด าเนินงาน 5,589,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,589,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 947,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 243,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,819,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,819,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 364,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมเปิดโลกกวา้งสู่อาชพีเพือ่คน

ไทยมงีานท าจงัหวดัเชยีงราย 0 364,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 669,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 9,600                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 553,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 106,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,545,200                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 36,009,900                

พฒันาอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูพื้นทีจ่งัหวดัเชยีงรายใหเ้ป็นพื้นทีส่เีขยีว 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต าบลริมกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย แห่ง 1 5,000,000                    

การแกไ้ขปญัหาไฟป่าหมอกควนัแบบบูรณาการและย ัง่ยนื จงัหวดัเชยีงราย 18,140,800                

งบด าเนินงาน 15,760,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,760,300                   
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 161,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 497,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 8,938,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 8,938,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,567,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 3,567,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 640,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 152,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,803,300                    

งบลงทนุ 2,380,500                 

ครุภณัฑ์ 175,500                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 175,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องไซเรนแบบมอืหมนุ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 121,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณน า้ฝน จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 54,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,205,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,205,000                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งแนวกนัไฟ จงัหวดัเชยีงราย กโิลเมตร 441 2,205,000                    

เพิม่ศกัยภาพชมุชนคดัแยกขยะทีต่น้ทางและพฒันาศูนยส์าธติเรียนรูก้ารจดัการวสัดุ

เหลอืใช ้ 12,869,100                

งบด าเนินงาน 12,869,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,869,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 446,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 8,036,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 8,036,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,590,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวเิคราะหคุ์ณภาพน า้ 0 1,030,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปฏบิตัิงานและประสานหมู่บา้นตน้แบบ 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาศึกษาขอ้มูล 0 370,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการรวบรวมขอ้มูลวเิคราะหแ์นวทาง การ

จดัการน า้เสยีในชมุชนแบบมส่ีวนร่วมที่เหมาะสม 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประเมนิมาตรการเทคโนโลยทีี่เป็นไปไดใ้น

การจดัการน า้เสยีในชมุชน 0 530,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 44,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 44,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,139,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 133,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 200,000                      

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 13,695,700                

เสริมสรา้งพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความม ัน่คงและความปลอดภยัใน

ชวีติทรพัยส์นิ 13,695,700                

งบด าเนินงาน 13,695,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,695,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,687,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 1,180,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,798,900                    
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 6,798,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 143,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเกบ็ขอ้มูลและบนัทกึขอ้มูล 0 143,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,673,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 447,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 1,226,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 627,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 887,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 697,400                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 16,259,500                

ส่งเสริมความร่วมมอืกบัประเทศอาเซยีน+6 และ GMS เพือ่การรองรบัการ

เจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ 6,414,700                 

งบด าเนินงาน 6,414,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,414,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 200,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 324,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,690,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 3,690,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,997,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,775,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 222,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 177,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 25,000                        

พฒันาและส่งเสริมผูป้ระกอบการสู่เศรษฐกจิยคุใหม่ 9,844,800                 

งบด าเนินงาน 9,844,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,844,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,226,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,226,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,542,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมชากาแฟ 0 4,122,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและพฒันาบรรจภุณัฑ ์

(Design&Packing) ของผลติภณัฑ ์OTOP 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติบรรจภุณัฑ ์(Design&Packing)ของ

ผลติภณัฑ ์OTOP 3 ภาษา 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่วยสนิคา้ OTOP เพือ่

เพิม่ช่องทางการตลาดภายในประเทศ 0 2,420,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 730,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 510,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 220,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 45,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 60,000                        

การพฒันาดา้นเกษตร 191,385,700              

บริหารจดัการแหลง่น า้ 55,099,300                

งบด าเนินงาน 1,875,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,875,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,875,200                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผนบริหารการจดัแหลง่น า้ส  าคญัของ

จงัหวดัเชยีงรายภายใตเ้งือ่นไขการเปลีย่นแปลงสภาพการใชท้ี่ดนิของ

ประเทศเพือ่นบา้นและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 0 1,875,200                    

งบลงทนุ 53,224,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,224,100                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 53,224,100                   

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ บา้นหว้ยชมภู หมู่ที่ 11 ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ 

อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 29,500 แห่ง 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยหวาย หมู่ที่ 10 หนองผกัเฮอืด เชือ่ม หมู่ที่

 8 ท่ามะโอ ต าบลจอมหมอกแกว้ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตร

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 27,040 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 856,500                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าน า้หว้ยสา้น บา้นป่าออ้ย หมู่ที่ 5 ต าบลจอม

หมอกแกว้ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 754,800                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองเหยีง บา้นหนองผกัเฮอืด หมู่ที่ 10 ต าบล

จอมหมอกแกว้ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 498,500                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองสาธารณะ บา้นดงมะดะ หมู่ที่ 15 ต าบลดง

มะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 8,852 แห่ง 1 381,200                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกร่องโป่ง (จ านวน 2 จดุ) บา้นหว้ยโป่ง หมู่ที่ 5 

เชือ่ม บา้นพระเนตร หมู่ที่ 11 ต าบลตา้ อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย  

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 75,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,440,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยโป่ง หมู่ที่ 19 บา้นหว้ยโป่ง 

ต าบลตา้ อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 57,000 แห่ง 1 1,959,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้สาธารณะประโยชน ์บา้นสนัสะอาด หมู่

ที่ 4 ต าบลไมย้า อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 48,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,870,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกร่องอู่ บา้นสนัป่าสกั หมู่ที่ 3 ต าบลเมง็ราย อ าเภอ

พญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 24,700 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,410,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกร่องอู่แยกซา้ย บา้นสนัป่าสกั หมู่ที่ 3 ต าบลเมง็ราย

 อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย  ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 12,400 แห่ง 1 473,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองเหมอืงร่องอู่ ถงึหนองบวั บา้นสนัป่าสกั หมู่ที่

 3 ต าบลเมง็ราย อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 14,300 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองแงะ๊ บา้นไมย้ามติรภาพ หมู่ที่ 16 ต าบลไม ้

ยา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 9,270 แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกร่องเพยีว หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแรด อ าเภอเทงิ 

จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 57,600 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ทุ่งโหง้ หมู่ที่ 5 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ 

จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 14,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองแซะ บา้นสนัปูเลย หมู่ที่ 4 ต าบลเชยีงเคี่ยน 

อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 28,800 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,402,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองจ าออ้ใต ้หมู่ที่ 2, 4, 7, 9, 11 ต าบลเชยีง

เคี่ยน อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 30,400 แห่ง 1 1,480,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าเหมอืง (จ านวน 13 จดุ) ต าบลเชยีงเคี่ยน อ าเภอ

เทงิ จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,272 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกเปิดทางน า้ล  าหว้ยดหีม ีหมู่ที่ 16 ต าบลหงาว 

อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 899,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้บา้นป้ี หมู่ที่ 7 ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ 

จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 37,500 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,530,000                    
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกเปิดทางน า้ร่องแฟน บา้นสนัตน้เปา หมู่ที่ 16 

ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 10,500 แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองแซะ บา้นป่าเปา หมู่ที่ 4 ต าบลเจริญเมอืง 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,300 ลูกบาศก์ แห่ง 1 832,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้แม่ปอน หมู่ที่ 10 ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอ

พาน จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 14,500 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็กกัน า้ที่สาธารณะ (เลง็ปู่ทา) บา้นสนป่ง 

หมู่ที่ 5 ต าบลทานตะวนั อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 74,385 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกแหลง่น า้สาธารณะ (ร่องเชยีงราย) หมู่ที่ 5 ต าบล

โยนก อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 147,420 แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยกา้ง หมู่ที่ 6, 10, 14 ต าบลไมย้า 

อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 240,000 แห่ง 1 14,768,100                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ บา้นพระเนตร หมู่ที่ 18 ต าบลตา้ 

อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 81,750 ลูกบาศก์ แห่ง 1 2,800,000                    

พฒันาเสน้ทางคมนาคมเพือ่การขนส่งสนิคา้เกษตรและการทอ่งเทีย่ว 105,113,700              

งบลงทนุ 105,113,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 105,113,700                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 59,232,800                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทางบา้นรอ้ง หมู่ที่ 2

 ถงึบา้นกู่ทอง หมู่ที่ 14 ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดั

เชยีงราย ระยะทาง  0.400 กโิลเมตร สายทาง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนหนิคลกุสายทางบา้นรอ้ง หมู่ที่ 2 ถงึบา้นปาง

อ่าย หมู่ที่ 4 ต าบลแม่เจดยีใ์หม่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย สายทาง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นไตรแกว้ หมู่ที่ 8 

ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 1.680 กโิลเมตร สายทาง 1 4,319,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนเลยีบ

คลองชลประทาน สาย RMC1 บา้นสนัธาตุ หมู่ที่ 5 ต าบลศรีเมอืงชมุ ถงึ

บา้นป่าเหมอืดสุขส าราญ หมู่ที่ 9 ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย จงัหวดั

เชยีงราย ระยะทาง 0.534 กโิลเมตร สายทาง 1 1,610,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เลยีบสายแม่น า้ค า หมู่ที่ 

3 ต าบลจนัจวา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 0.320 กโิลเมตร สายทาง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหว้ยกุก๊ หมู่ที่ 20 

ถงึบา้นหว้ยปอ หมู่ที่ 17 ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย 

ระยะทาง 1.285 กโิลเมตร สายทาง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นม่วง ต าบลม่วง

ยาย ถงึบา้นท่าขา้ม ต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย 

ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร สายทาง 1 6,380,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งก่อ 

อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 10 บา้นป่าซาง

ววิฒัน ์ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 0.595 สายทาง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหวัดอย หมู่ที่ 6 

ต าบลท่าสาย เชือ่มต่อบา้นโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 ต าบลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงราย

 จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 0.830 กโิลเมตร สายทาง 1 2,949,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  (จ านวน 2 จดุ) บา้น

ร่องธาร หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสาย อ าเภอเมอืงเชยีงราย เชือ่มต่อบา้นหนองหลม่ 

หมู่ที่ 11 ต าบลศิริเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 1.320 สายทาง 1 4,551,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) บา้นน า้แพร่ หมู่ที่ 4 เชือ่มถงึบา้นงามเมอืง หมู่ที่ 11

 ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร สายทาง 1 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ทุ่มสามขา ถงึโป่งเลีย่ง 

ต าบลตาดควนั อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 0.445 สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 

ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 0.500 กโิลเมตร สายทาง 1 1,531,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นขนุแม่บง หมู่ที่ 9

 ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 1,331,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นแม่บง หมู่ที่ 7 

ต าบลโชคชยั อ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร สายทาง 1 2,042,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโป่งศรีนคร หมู่ที่ 

11 เชือ่มถงึบา้นใหม่ใต ้หมู่ที่ 6 ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดั

เชยีงราย ระยะทาง 6.900 กโิลเมตร สายทาง 1 11,469,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโป่งศรีนคร เชือ่ม

ถงึบา้นใหม่ใต ้ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง สายทาง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นแม่ปูนลา่ง ถงึบา้น

หว้ยมะเดื่อ ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย  ระยะทาง 0.755 สายทาง 1 1,900,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,880,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต าบล

เวยีงเหนือ อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 3.830 กโิลเมตร สายทาง 1 5,052,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นป่าเหมอืดรุ่งเจริญ 

หมู่ที่ 5 ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 0.652 สายทาง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นสนัถนนใต ้

 หมู่ที่ 2 ต าบลศรีเมอืงชมุ ถงึบา้นหนองออ้ หมู่ที่ 2 ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่

สาย จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 1.180 กโิลเมตร สายทาง 1 1,270,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางเแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นสนัถนน

เหนือ หมู่ที่ 1 ต าบลศรีเมอืงชมุ เชือ่มต่อบา้นสนับุญเรือง หมู่ที่ 3 ต าบล

เกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 0.809 กโิลเมตร สายทาง 1 1,270,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนหนิคลกุ ถนนเลยีบคลองชลประทาน สาย 

DC4 บา้นทุ่งเกลี้ยง หมู่ที่ 6 ต าบลศรีเมอืงชมุ ถงึบา้นสนับุญเรือง หมู่ที่ 3 

ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 2.253 กโิลเมตร สายทาง 1 2,150,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นดงป่าสกั หมู่

ที่ 3 ต าบลบา้นดา้ย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง 0.360 สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงขยายไหลท่างถนนพรอ้มรางระบายน า้ บา้นแม่ปู

คา หมู่ที่ 13 ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ระยะทาง สายทาง 1 2,158,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงขยายไหลท่างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้ม

ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นศรีดอนมูล หมู่ที่ 9 เชือ่มต่อ

บา้นทุ่งอ่าง หมู่ที่ 6 ต าบลสถาน อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย สายทาง 1 14,180,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง บา้นแม่เปา หมู่ที่ 3 ถงึ

บา้นแม่เปาเหนือ หมู่ที่ 12 (สายใน) ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดั

เชยีงราย ระยะทาง  1.100  กโิลเมตร สายทาง 1 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบนัไดพรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันร์อบสระเกบ็น า้ บา้น

เหลา่ หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 15,000,000                   

เพิม่รายไดใ้หเ้กษตรกรโดยการลดตน้ทนุการผลติและสรา้งมลูค่าเพิม่ดว้ยการแปรรูป

สนิคา้เกษตร 8,734,000                 

งบด าเนินงาน 2,984,000                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,984,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 69,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,030,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 1,030,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการวเิคราะหก์ระบวนการผลติและท า

แผนการพฒันาระบบการผลติตามหลกั GMP 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาระบบ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาบรรจภุณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 132,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 132,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 959,500                      

งบลงทนุ 5,750,000                 

ครุภณัฑ์ 5,000,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 325,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลี จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีสูญญากาศ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องครวัและเตาแกส็ จงัหวดัเชยีงราย ชดุ 10 250,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 4,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมปุ๋ ยเคมแีบบอตัโนมตัิพรอ้มอปุกรณ์ จงัหวดั เครื่อง 2 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบดหญา้เนเปียร ์(เครื่องผลติอาหารปลา) จงัหวดั เครื่อง 1 350,000                      

ครุภณัฑส์นาม 25,000                        

รายการระดบัที1่: เตน้ทส์นาม จงัหวดัเชยีงราย หลงั 10 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 750,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 750,000                      

รายการระดบัที1่: โรงงานผลติอาหารปลาดว้ยหญา้เนเปียร ์ต าบลป่าหุ่ง 

อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย แห่ง 1 750,000                      

พฒันาศกัยภาพการผลติและการตลาดสนิคา้เกษตรปลอดภยั จงัหวดัเชยีงราย 22,438,700                

งบด าเนินงาน 21,986,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,986,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 741,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,308,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 5,308,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,600,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันานวตักรรมและช่องทางการตลาดขา้ว 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัสบัปะรด 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมและพฒันาสนิคา้สิง่บ่งชี้ทาง 0 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาการผลติล  าไยและลิ้นจีใ่หม้คุีณภาพ

และไดม้าตรฐาน 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมและพฒันาธุรกจิสนิคา้ปลานิล 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริหารจดัการสนิคา้เกษตรและอาหาร 0 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาระบบบริหารจดัการศูนยก์ระจาย 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวจิยัเชงิปฏบิตัิการและการผลติสนิคา้ตน้แบบ 0 200,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการวจิยัเชงิปฏบิตัิการเพือ่เพิม่ศกัยภาพทาง

การตลาดผลติภณัฑก์าแฟ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 529,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 42,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 214,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 273,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,566,500                    

งบลงทนุ 452,200                   

ครุภณัฑ์ 452,200                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 105,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีบรรจถุงุแบบสุญญากาศ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 105,400                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 346,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัดจิติอล จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 22,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเยบ็กระสอบมอืถอื จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพชือาหารสตัวแ์บบ Double Chop ชนิดติดทา้ย

รถ จงัหวดัเชยีงราย เครื่อง 1 300,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 15,900,000                

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศและเชงิสุขภาพจงัหวดัเชยีงราย 15,900,000                

งบด าเนินงาน 15,900,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,850,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 4,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,050,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวเชงิสุขภาพจาก

แหลง่น า้พธุรรมชาติของจงัหวดัเชยีงราย 0 1,650,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการผลติสกูป๊ประชาสมัพนัธส่์งเสริม

สถานที่ท่องเที่ยวของจงัหวดัเชยีงราย 0 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดักจิกรรมประกวดภาพถา่ยสถานที่

ท่องเที่ยวของจงัหวดัเชยีงราย 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดังานเชยีงรายเมอืงศิลปะ 0 5,000,000                    


