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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 2,639,792,674            

จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน 2,639,792,674            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 384,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 30 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลำโหม 26,029,300                

กองบญัชาการกองทพัไทย 26,029,300                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 26,029,300                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 26,029,300                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 19,616,000                

งบลงทนุ 19,616,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,616,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,616,000                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลแม่กิ ๊อ  าเภอขนุยวม 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กม. 5.315 9,051,300                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลผา

บ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กม. 11.786 4,205,500                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลแม่นา

เติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กม. 14.59 5,774,600                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลแม่กิ ๊

 อ  าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กม. 1.354 584,600                      

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 6,413,300                 

งบลงทนุ 6,413,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,413,300                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 4,952,800                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงประปาภูเขา ต าบลแม่กิ ๊อ  าเภอขนุยวม 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,720,500                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงประปาภูเขา ต าบลแม่กิ ๊อ  าเภอขนุยวม 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,523,300                    

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

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน
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รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบประปามาตรฐาน ต าบลผาบ่อง อ าเภอ

เมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 678,200                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 343,600                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,460,500                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งท านบ ต าบลแม่กิ ๊อ  าเภอขนุยวม จงัหวดั แห่ง 1 1,460,500                    

กระทรวงกำรคลงั 957,000                   

กรมสรรพากร 957,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 957,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 957,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 957,000                   

งบลงทนุ 957,000                   

ครุภณัฑ์ 957,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน คนั 1 957,000                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 15,000,000                

กรมการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 15,000,000                

โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

พฒันาระบบความปลอดภยัและการใหบ้ริการนกัทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการสถานีต ารวจท่องเที่ยว ต าบล

เวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 15,000,000                   

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 22,085,700                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 2,715,800                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   
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งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,186,000                 

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,186,000                 

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,186,000                 

งบลงทนุ 1,186,000                 

ครุภณัฑ์ 1,186,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั

แม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบล

จองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตู ้ 1 15,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

งบด าเนินงาน 863,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 863,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการส่งเสริมการจา้งงาน 0 863,500                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 1,362,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,362,000                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 1,362,000                 

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 1,362,000                 

งบลงทนุ 1,362,000                 

ครุภณัฑ์ 1,362,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน    ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตู ้ 10 55,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

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

พฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน    ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูง

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน    ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 19,000                        

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 18,007,900                
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 18,007,900                

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 18,007,900                

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 18,007,900                

งบลงทนุ 18,007,900                

ครุภณัฑ์ 7,900                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตู ้ 1 7,900                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั หลงั 1 18,000,000                   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 380,760,000               

กรมชลประทาน 310,453,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 67,027,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 59,500,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 59,500,000                

งบลงทนุ 59,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,500,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 52,500,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้นหว้ยหอ้มพรอ้มระบบส่งน า้และบ่อเกบ็

น า้ คสล. จดัหาน า้สนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่ลานอ้ย ต าบลหว้ย

หอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้นสวิาเดอพรอ้มระบบส่งน า้และบ่อเกบ็

น า้ คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ต าบลแม่สามแลบ 

อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายหว้ยผึ้ง โครงการรกัษน์ า้เพือ่พระ

แม่ของแผ่นดนิ ลุม่น า้ปาย (ท่าโป่งแดง) ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้บา้นทบศอก โครงการรกัษน์ า้เพือ่พระแม่ของ

แผ่นดนิ ลุม่น า้แม่สะงา ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั รายการ 0 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบเกบ็กกัน า้ในถ า้ ตามพระราชด าริ (ถ า้น า้ฮู

รายทาง)  ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบผนัน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยแม่ฮ่องสอนอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ  ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั รายการ 0 13,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบเกบ็กกัน า้อ่างเกบ็น า้ปางคอง อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ฝายป่าแปก 1,2 อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารเรือนประทบัแรมปางตองและ

อาคารบริวาร ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเรือนประทบัแรมโป่งแดง ต าบลผา

บ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลผาบ่อง อ าเภอ

เมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 1,500,000                    
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โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 7,527,000                 

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 7,527,000                 

งบลงทนุ 7,527,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,527,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,527,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองสายใหญ่ฝายน า้ยวมช่วงบา้น

น า้ดบิ ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 1.450 รายการ 0 3,650,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองสายใหญ่ฝายน า้ยวมช่วงบา้น

หว้ยบง ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 1.044 รายการ 0 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในที่ท  าการฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 

 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน  ระยะทาง 0.694 กม. รายการ 0 1,227,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 196,580,000              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 25,080,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 25,080,000                

งบลงทนุ 25,080,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,080,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 25,080,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารไซฟ่อนหว้ยปูน กม.11+272  (ระบบส่งน า้

ฝายน า้ยวม) ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 3,080,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานแม่ฮ่องสอน ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝายน า้ยวม  โครงการ

ชลประทานแม่ฮ่องสอน ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝายขนุยวม  โครงการ

ชลประทานแม่ฮ่องสอน ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสะพานขา้มคลองส่งน า้สายใหญ่ฝายน า้ยวม  

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง รายการ 1 380,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 136,500,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 136,500,000              

งบลงทนุ 136,500,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 136,500,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 136,500,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 31,500,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยหาดตะลานพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลท่าผาปุ้ ม 

อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 31,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นแม่เตีย๋ 

ต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: อ่างเกบ็น า้หว้ยทรายขาว พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลแม่อูคอ

 อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 0 85,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 35,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   
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ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงตวัเขือ่นพรอ้มฐานรากและอาคารประกอบเพือ่

เสริมสรา้งประสทิธภิาพการเกบ็กกัเขือ่นหว้ยแม่ฮ่องสอน (อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ) ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 0 35,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 45,000,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 45,000,000                

บริหารจดัการน า้ลุ่มน า้หลกัอยา่งเป็นระบบภาคเหนือ 45,000,000                

งบลงทนุ 45,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้คอพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลขนุยวม 

อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 45,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,846,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 1,846,000                 

การจดัการงานชลประทาน 1,846,000                 

งบลงทนุ 1,846,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,846,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทาน

แม่ฮ่องสอน ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 300,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,546,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 

ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 

ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 146,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ต าบลผา

บ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 0 146,000                      

กรมประมง 47,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 39,500                     

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 39,500                     

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 39,500                     

งบลงทนุ 39,500                     

ครุภณัฑ์ 39,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน เครื่อง 5 39,500                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 8,000                      

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 8,000                      

สนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง 8,000                      

งบลงทนุ 8,000                      

ครุภณัฑ์ 8,000                         
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ครุภณัฑก์ารเกษตร 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบจุม่ ขนาด 2 น้ิว   ต าบลผาบ่อง อ าเภอ

เมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 8,000                         

กรมปศุสตัว ์ 3,965,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,883,500                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 3,883,500                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 3,153,000                 

งบลงทนุ 3,153,000                 

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน คนั 1 991,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,162,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,162,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอ ต าบลปางมะผา้ 

อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 2,162,000                    

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 714,500                   

งบลงทนุ 714,500                   

ครุภณัฑ์ 714,500                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสะพายไหล ่ชนิดขอ้แขง็ ต าบลผาบ่อง 

อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑก์ารเกษตร 705,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพชือาหารสตัว ์แบบ Single Chop ต าบลผาบ่อง

 อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: ใบมดีดนัหนา้ดนิ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: รถขนพชืผลทางการเกษตร ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 1 250,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 16,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 81,600                     

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 81,600                     

พฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 81,600                     

งบลงทนุ 81,600                     

ครุภณัฑ์ 81,600                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 81,600                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา ต าบล

สบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 2 81,600                        

กรมพฒันาทีด่นิ 62,026,800                
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 19,444,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 19,444,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 17,234,000                

งบลงทนุ 17,234,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,234,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,234,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ชมุชนบนพื้นที่

สูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 600 3,258,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 3000000 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 1300000 1,326,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 1500 1,000,000                    

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

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เกษตรที่มคีวามวกิฤตต่อการ

สูญเสยีหนา้ดนิ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 300 1,200,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 2,210,000                 

งบลงทนุ 2,210,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,210,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 100 170,000                      

รายการระดบัที1่: จดัระบบการจดัการที่ดนิบนพื้นที่สูง (พื้นที่โลง่เตียน) 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 400 2,040,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 26,064,000                

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 9,774,000                 

การพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 9,774,000                 

งบลงทนุ 9,774,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,774,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,774,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบอนุรกัษด์นิและน า้โครงการขยายผล

โครงการหลวง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 1500 8,145,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบอนุรกัษด์นิและน า้โครงการขยายผล

โครงการหลวงเพือ่แกไ้ขปญัหาการปลูกฝ่ินอยา่งย ัง่ยนื จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 300 1,629,000                    

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 16,290,000                

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 16,290,000                

งบลงทนุ 16,290,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,290,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,290,000                   

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 3000 16,290,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 16,518,800                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,263,800                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,263,800                 

งบลงทนุ 1,263,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,263,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,263,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปางมะผา้ อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่เงา อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บ่อ 8 142,400                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 15,255,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 15,255,000                

งบลงทนุ 15,255,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,255,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 15,255,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้ บา้นหว้ยทราย หมู่ 5 ต าบลแม่ยวม อ าเภอ

แม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 4,120,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ บา้นแม่สุริน หมู่ 3 ต าบลขนุยวม อ าเภอ

ขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ บา้นในสอย หมู่ 4 ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 3,060,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ บา้นหมอกจ าแป่ หมู่ 1 ต าบลหมอกจ าแป่ 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 2,345,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ บา้นม่วงสรอ้ย หมู่ 3 ต าบลแม่นาเติง อ าเภอ

ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,880,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 500,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 500,000                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 500,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอปาย ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,798,800                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,253,800                 

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 853,800                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการหลวง 853,800                   

งบอดุหนุน 853,800                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 853,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบา้นอมพาย 

จ ากดั ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในการจดัหา

อปุกรณ์การผลติเพือ่เพิม่ศกัยภาพ แห่ง 1 401,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง 

จ ากดั ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในการจดัหา

อปุกรณ์การผลติเพือ่เพิม่ศกัยภาพ แห่ง 1 132,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ลานอ้ย 

จ ากดั ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในการจดัหา

อปุกรณ์การผลติเพือ่เพิม่ศกัยภาพ แห่ง 1 320,300                      

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,400,000                 

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,400,000                 

งบอดุหนุน 1,400,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนก่อสรา้งอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 2 1,400,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 545,000                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 545,000                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 498,000                   

งบลงทนุ 498,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 498,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานกลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อ าเภอ

แม่สะเรียง) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่

สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 498,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 47,000                     

งบลงทนุ 47,000                     

ครุภณัฑ์ 47,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า

 อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 16,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 159,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 159,800                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 159,800                   

จดัทีด่นิ 159,800                   

งบลงทนุ 159,800                   

ครุภณัฑ์ 159,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 159,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า 

อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจอง

ค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครือง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั เครื่อง 3 17,400                        

กรมการขา้ว 809,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 809,000                   

การวจิยัและพฒันาขา้ว 809,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 809,000                   

งบลงทนุ 809,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 809,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 809,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเกบ็พสัดุ    ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน หลงั 1 809,000                      

กระทรวงคมนำคม 604,116,500               

กรมการขนส่งทางบก 1,770,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 400,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 400,000                   

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 400,000                   

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 400,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอแม่สะเรียง ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบล

จองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 273,450,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 36,000,000                

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 36,000,000                

เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการของทางหลวงสายหลกั 36,000,000                

งบลงทนุ 36,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายเชยีงใหม-่แม่ฮ่องสอน ตอนสะพานแม่ริด -บ.แม่สุริน 

(เป็นตอนๆ) จ.แม่ฮ่องสอน กม. 18 36,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 20,000,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 20,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร ้- 

แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 202,100,500              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 3,090,500                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 3,090,500                 

งบลงทนุ 3,090,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,090,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน  แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน  แขวง

ทางหลวงแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 171,384,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 171,384,000              

งบลงทนุ 171,384,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 171,384,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 171,384,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน กม. 612 42,880,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - หว้ยงู ตอน

 1 จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร ้- แม่ฮ่องสอน 

ตอน 1 จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ

 ตอน 1 จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ

 ตอน 2 จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ

 ตอน 3 จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่เงา - แม่สะเรียง จ. แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแหง้ - แม่สุริน ตอน 

1 จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หว้ยงู - หนองแหง้ จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน 

1 จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 21,200,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน 

3 จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ตอน 

4 จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร ้- แม่ฮ่องสอน 

ตอน 2 จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน แม่นะ - ท่าไคร ้จ. แห่ง 1 11,554,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 27,626,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 27,626,000                

งบลงทนุ 27,626,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,626,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 27,626,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่เงา - แม่สะเรียง 

ตอน 1 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน แม่สุริน - ปางหมู จ. 

แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - หว้ยงู 

จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 4 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแหง้ - แม่สุริน จ.

 แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หว้ยงู - หนองแหง้ 

ตอน 3 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ 

ตอน 1 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ 

ตอน 4 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร ้- แม่ฮ่องสอน

 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,656,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สาม

แลบ จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1226 ตอน จ่าโบ่ - ปางคาม และ

สายทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วดัจนัทร ์จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 2 2,500,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1250 ตอน ไมแ้งะ - ท่าโป่งแดง 

จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขนุยวม - ปางอุง๋ จ. 

แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วดัจนัทร ์ตอน

 1  จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 128 ตอน ทางเลีย่งเมอืง

แม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1337 ตอน หางปอน - ประตูเมอืง

 ตอน 2 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1399 ตอน ทางเขา้ผาบ่อง จ. แห่ง 1 270,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 15,350,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 11,000,000                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 11,000,000                

งบลงทนุ 11,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่เงา - แม่สะเรียง จ. 

แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน แม่สุริน - ปางหมู ตอน

 1 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน แม่สุริน - ปางหมู ตอน

 2 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน แม่สุริน - ปางหมู และ

สายทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร ้- แม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 2 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร ้- แม่ฮ่องสอน

 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน แม่นะ - ท่าไคร ้จ. แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สาม

แลบ ตอน 1 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สาม

แลบ ตอน 2 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สาม

แลบ ตอน 3 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วดัจนัทร ์จ. แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน จ่าโป - ปางคาม จ. 

แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลานอ้ย - ละอูบ 

ตอน 1 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลานอ้ย - ละอูบ 

ตอน 2 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลานอ้ย - ละอูบ 

ตอน 3 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1285 ตอน ทุ่งสะทา้น - หว้ยผึ้ง 

ตอน 1 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1285 ตอน ทุ่งสะทา้น - หว้ยผึ้ง 

ตอน 2 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1285 ตอน ทุ่งสะทา้น - หว้ยผึ้ง 

ตอน 3 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1337 ตอน หางปอน - ประตูเมอืง

 จ. แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 174,865,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 16,440,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุภ์าคเหนือ 16,440,000                

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ์ 16,440,000                

งบลงทนุ 16,440,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,440,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 16,440,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 

1095 - บา้นรกัไทย อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน กม. 3.905 16,440,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 158,425,300              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 27,311,800                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 22,400,000                

งบลงทนุ 22,400,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,400,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 22,400,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1266 - บ.แม่กวางใต ้อ.แม่ลานอ้ย จ. กม. 10.729 22,400,000                   

พฒันาสะพานขนาดกลาง 4,020,000                 

งบลงทนุ 4,020,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,020,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,020,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยแม่ปวั อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ม. 32 4,020,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 891,800                   

งบลงทนุ 891,800                   

ครุภณัฑ์ 891,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทแม่ฮ่องสอน คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 35,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 120,266,000              
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บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 120,266,000              

งบลงทนุ 120,266,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,266,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 120,266,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง มส.004 สะพานแม่ทะลบุา้นแม่เกาะ ม.3 - แม่

ทะล ุอ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มส.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 

1095 - บา้นปางคอง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108

 - บา้นแม่สุริน อ.ขนุยวม จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 8,841,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มส.5019 แยกทางหลวงชนบท มส.

4001 - บา้นดอยแสง อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 9,468,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย มส.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บา้น

แอโก ๋อ.ปางมะผา้, ปาย จ.แม่ฮ่องสอน กม. 5.9 26,228,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย มส.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้น

ตน้งิ้ว อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน กม. 478 17,750,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย มส.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1263 - บา้น

แม่จา๋ อ.ขนุยวม, เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน กม. 10.8 15,887,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บา้น

รกัไทย อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน กม. 12.7 18,792,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 10,847,500                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 9,800,600                 

งบลงทนุ 9,800,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,800,600                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,800,600                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มส.3007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 108 - บา้นแม่สุริน อ.ขนุยวม จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มส.3018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 108 - บา้นน า้เพยีงดนิ อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มส.4015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1095 - บา้นปางคอง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 3 1,520,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มส.3004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 105 - บา้นแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มส.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1263 - บา้นแม่จา๋ อ.ขนุยวม, เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 1,565,600                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,046,900                    

กรมทา่อากาศยาน 154,030,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 154,030,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 132,400,000              

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 132,400,000              
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งบลงทนุ 132,400,000              

ครุภณัฑ์ 132,400,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 132,400,000                 

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้ระบบจดัการรกัษาความปลอดภยัพื้นที่

การบนิ และเครือขา่ยดาวเทยีม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า 

อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 43,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้ระบบจดัการรกัษาความปลอดภยัพื้นที่

การบนิ และเครือขา่ยดาวเทยีม ท่าอากาศยานปาย ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย

 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิแบบ 

EDS พรอ้มสายพานล าเลยีงสมัภาระ หอ้งควบคุมและอปุกรณ์ ท่าอากาศ

ยานแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 74,400,000                   

โครงการจดัหารถดบัเพลงิอากาศยานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัของทา่

อากาศยาน 21,630,000                

จดัหารถดบัเพลงิอากาศยานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัของทา่อากาศยาน 21,630,000                

งบลงทนุ 21,630,000                

ครุภณัฑ์ 21,630,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 21,630,000                   

รายการระดบัที1่: รถดบัเพลงิอากาศยาน ท่าอากาศยานปาย ต าบลเวยีงใต ้

อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 1 21,630,000                   

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 214,899,900               

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 137,686,200              

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,500                      

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 9,500                      

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 863,700                   

โครงการจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผล

โครงการหลวง 863,700                   จดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผลโครงการ

หลวง 863,700                   

งบลงทนุ 863,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 863,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 863,700                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน กลา้ 65000 188,500                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กโิลเมตร 80 411,200                      

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 160000 264,000                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 29,004,800                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 24,521,800                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 7,627,000                 

งบลงทนุ 7,627,000                 

ครุภณัฑ์ 1,917,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 1 1,850,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 22,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 45,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,710,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,710,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 1400 5,460,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 50000 250,000                      

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 201,600                   

งบลงทนุ 201,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 201,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 201,600                      

รายการระดบัที1่: กรงเลี้ยงลงิ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กรง 2 201,600                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 7,634,800                 

งบลงทนุ 7,634,800                 

ครุภณัฑ์ 7,634,800                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 7,634,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 4 4,796,400                    

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

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 788,400                   

งบลงทนุ 788,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 788,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 788,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดั แห่ง 6 480,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กโิลเมตร 60 308,400                      

ป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 5,770,000                 

งบลงทนุ 5,770,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,770,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,770,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโรงเกบ็ไมข้องกลางพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 5,770,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ครุภณัฑ์ 2,500,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาดความจไุม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ลติร จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 1 2,500,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 4,483,000                 

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 4,483,000                 

งบลงทนุ 4,483,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,483,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,483,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระวาง 573 3,438,000                    

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กโิลเมตร 95 1,045,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 12,928,500                

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 12,928,500                

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 12,928,500                

งบลงทนุ 12,928,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,928,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,928,500                   

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 3315 12,928,500                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 54,265,600                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 54,265,600                

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคเหนือ) 40,388,100                

งบด าเนินงาน 116,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 116,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2 116,400                      

งบลงทนุ 40,271,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,271,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,271,700                   

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กโิลเมตร 1830 9,406,200                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 2550 8,925,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 880000 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 1630000 2,689,500                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดั ไร่ 2700 10,530,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 1490000 4,321,000                    

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาคเหนือ) 5,277,500                 

งบอดุหนุน 3,750,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 0 3,750,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,527,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 0 1,527,500                    

สรา้งเครือขา่ยราษฎรพทิกัษป่์า (ภาคเหนือ) 8,600,000                 

งบด าเนินงาน 7,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,200,000                    

งบอดุหนุน 1,400,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรพทิกัษป่์า หมู่บา้น 0 1,400,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 40,614,100                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 40,614,100                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 14,125,200                
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

งบลงทนุ 14,125,200                

ครุภณัฑ์ 2,620,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาดความจไุม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ลติร จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 1 2,500,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 10 95,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,505,200                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 866,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั ที่ท  าการ

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าสาละวนิ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 207,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 ที่ท  าการ

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าสาละวนิ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 131,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 1-2 เขต

รกัษาพนัธุส์ตัวป่์าดอยเวยีงหลา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 86,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอพกัน า้ หน่วยพทิกัษป่์าหว้ย

ทรายขาว เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าดอยเวยีงหลา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 33,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ 1-2 เขตรกัษาพนัธุ์

สตัวป่์าสนัปนัแดน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 202,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการระดบั 5-6 เขต

รกัษาพนัธุส์ตัวป่์าสนัปนัแดน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 205,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,638,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กโิลเมตร 1945 9,997,300                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กโิลเมตร 116 596,200                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 25,284,300                

งบลงทนุ 25,284,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,284,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,284,300                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (โครงการหลวง) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 200 190,000                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน กลา้ 20000 58,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 10395 10,602,900                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 100 70,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 1900 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 4200 4,284,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 80 76,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 1300 1,235,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่า 3 อยา่ง ประโยชน ์4 อยา่ง อาย ุ2-6 ปี จงัหวดั ไร่ 1600 1,120,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 400 188,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 8238 4,036,600                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 4273 2,093,800                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,204,600                 

งบลงทนุ 1,204,600                 

ครุภณัฑ์ 1,204,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,204,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน เครื่อง 8 128,000                      

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

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 3 18,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป จงัหวดั เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 29 110,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 13 100,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 21 52,500                        

กรมป่าไม ้ 77,213,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 19,000                     

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 19,000                     

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 19,000                     

งบลงทนุ 19,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 19,000                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ของป่า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 2500 19,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,687,500                 

โครงการจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผล

โครงการหลวง 3,687,500                 

จดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนโครงการหลวง 2,365,000                 

งบลงทนุ 2,365,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,365,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,365,000                    

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

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 400000 660,000                      

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบกึ่งถาวร จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 10 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 50 195,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

จดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนโครงการพฒันาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวง 1,322,500                 

งบลงทนุ 1,182,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,182,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,182,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 200000 580,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 200000 330,000                      

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบกึ่งถาวร จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 5 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 25 97,500                        

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หมู่บา้น 2 140,000                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 18,471,900                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 2,042,000                 

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 2,042,000                 

งบลงทนุ 1,542,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,542,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,542,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กโิลเมตร 300 1,542,000                    

งบอดุหนุน 500,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 10 500,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 16,429,900                

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 2,799,700                 

งบลงทนุ 2,799,700                 

ครุภณัฑ์ 1,257,700                    

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) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 1 829,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 320,700                      

รายการระดบัที1่: อากาศยานไรค้นขบัหลายใบพดั (Multi Rotors)  จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ชดุ 1 270,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,542,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,542,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กโิลเมตร 300 1,542,000                    

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 290,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

งบลงทนุ 290,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 290,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 290,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 100000 290,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 13,118,000                

งบลงทนุ 12,148,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,148,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,148,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 470000 1,363,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 300000 495,000                      

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 1800 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 100 390,000                      

งบอดุหนุน 430,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 430,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 100 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หมู่บา้น 4 280,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 100 80,000                        

งบรายจ่ายอื่น 540,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หมู่บา้น 3 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 40 480,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 4 15,200                        

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

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,315,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 3,315,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 3,315,000                 

งบลงทนุ 3,315,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,315,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,315,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 850 3,315,000                    
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 39,116,700                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 39,116,700                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 32,083,000                

งบด าเนินงาน 2,583,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,583,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 1,881,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 295,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 206,400                      

งบลงทนุ 27,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,500,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 27,500,000                   

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 5000 27,500,000                   

งบอดุหนุน 2,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 40 2,000,000                    

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 7,033,700                 

งบด าเนินงาน 4,503,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,503,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 204,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 530,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 196,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 201,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 496,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,700,000                    

งบลงทนุ 1,980,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,980,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,980,000                    

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

งบอดุหนุน 550,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 350,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หมู่บา้น 5 350,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 4 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 12,603,600                

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 12,603,600                

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 670,000                   

งบลงทนุ 670,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 670,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 670,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ส านกัจดัการ

ทรพัยากรป่าไมท้ี่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 2 670,000                      

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 3,642,100                 

งบลงทนุ 3,642,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,642,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,642,100                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 210000 609,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 50000 380,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กโิลเมตร 20 102,800                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 230 1,191,400                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 1090 1,035,500                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 660 323,400                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 8,291,500                 

งบลงทนุ 8,291,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,291,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,291,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 534000 1,548,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลา้ 74000 562,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กโิลเมตร 41 210,700                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 40 38,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 1073 525,800                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 5300 5,406,000                    

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 37,702,600                

กรมอตุนิุยมวทิยา 37,702,600                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 37,702,600                

โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) 7,447,200                 

จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยาน

แมฮ่่องสอน ทา่อากาศยานแพร่ และทา่อากาศยานเบตง 7,447,200                 

งบลงทนุ 7,447,200                 

ครุภณัฑ์ 7,447,200                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,447,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน

แม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระบบ 1 7,447,200                    

โครงการก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ 30,255,400                

ก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual 

Polarization พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยง ทีส่ถานีอตุนิุยมวทิยาแมฮ่่องสอน และสถานี

เรดารต์รวจอากาศหาดใหญ่ 30,255,400                

งบลงทนุ 30,255,400                

ครุภณัฑ์ 30,255,400                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 30,255,400                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual   

Polarization พรอ้มอปุกรณ์เชือ่มโยงและหอเรดาร ์ที่สถานีอตุุนิยมวทิยา

แม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 30,255,400                   

กระทรวงพลงังำน 59,827,300                

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 24,000                     
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 24,000                     

บริหารจดัการแผนพลงังาน 24,000                     

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 24,000                     

งบลงทนุ 24,000                     

ครุภณัฑ์ 24,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ส านกังานพลงังานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอ

เมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 24,000                        

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 59,803,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 47,490,300                

โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดา้นพลงังานทดแทน 47,490,300                

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดา้นพลงังานทดแทน 47,490,300                

งบลงทนุ 47,490,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,490,300                   

ค่าควบคุมงาน 1,273,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้ง (งานปรบัปรุงประสทิธภิาพและ

เพิม่ก าลงัผลติ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้แม่ฮ่องสอน) ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 0 1,273,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 46,216,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องกงัหนัน า้และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพรอ้มอปุกรณ์ 

และติดต ัง้ (งานปรบัปรุงประสทิธภิาพและเพิม่ก าลงัผลติ โครงการไฟฟ้า

พลงัน า้แม่ฮ่องสอน) ต าบลผาบ่อง  อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน  จงัหวดั 0 34,863,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน า้ พรอ้ม

ส่วนประกอบอืน่ๆ (งานปรบัปรุงประสทิธภิาพและเพิม่ก าลงัผลติ โครงการ

ไฟฟ้าพลงัน า้แม่ฮ่องสอน) ต าบลผาบ่อง  อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน  จงัหวดั 0 11,353,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 12,313,000                

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 12,313,000                

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 12,313,000                

งบลงทนุ 12,313,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,313,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 12,313,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นน า้

ส่อม ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 456,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นแม่

และ ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 458,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

หว้ยกระต่าย ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 458,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

{{LF}}ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียน

บา้นหว้ยเดื่อ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 456,300                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

หว้ยหมศีรีสวสัดิ์ ต าบลเมอืงแปง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 454,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

ดอยผลูี ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 454,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

หว้ยน า้ใส ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 459,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นแม่

แพหลวง ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 458,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

กอมูเดอ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 456,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

หว้ยหอ้ม ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 458,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

แม่กอ๋น ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 458,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นแม่

กองคา ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 456,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

หว้ยมะกอก ต าบลสนัติคีรี อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 458,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

แม่จา๊งสาขาบา้นดงหลวงดงนอ้ย ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั แห่ง 1 331,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นเสรี

วทิยา ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 336,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นแม่

กะไน ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 334,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นเล

โคะ๊ ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 334,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นทยีา

เหอ ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 335,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นเวฬุ

วนั ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 335,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นกอ

เซโล ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 335,900                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

น า้ฮูผาเสือ่ ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 334,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

ลกุป๋ากอ๊ ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 334,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้นขนุ

วง ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 334,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี เขตรกัษาพนัธุ์

สตัวป่์าสาละวนิ (หน่วยพทิกัษป่์าแม่สอง) ต าบลเสาหนิ อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 334,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หน่วยพทิกัษ์

อทุยานแห่งชาติสาละวนิ ที่ 1 (ท่าตาฝัง่) ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 334,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงเครื่องกงัหนัน า้และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ระดบัหมู่บา้น โครงการนาปู่ป้อม 

ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โครงการ 1 1,455,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้แม่ฮ่องสอน  ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน โครงการ 1 51,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้แม่สะงา  ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน โครงการ 1 78,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้แม่สะเรียง  ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง โครงการ 1 59,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ศูนยก์ารเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนบา้นโกแประ ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั แห่ง 1 335,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โครงการพฒันา

ป่าไมต้ามแนวพระราชด าริดอยขนุยวม ต าบลแม่เงา อ าเภอขนุยวม จงัหวดั แห่ง 1 183,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โครงการพฒันา

เพือ่ความม ัน่คงเฉพาะพื้นที่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (บา้นปู่ทา-กอเซโล) ต าบลแม่

สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 190,600                      

กระทรวงมหำดไทย 253,765,400               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 8,637,900                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 208,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 208,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 208,000                   

งบรายจ่ายอื่น 208,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 208,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   
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งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 7,589,900                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 7,589,900                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 3,089,900                 

งบลงทนุ 3,089,900                 

ครุภณัฑ์ 1,348,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,348,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน   ต าบล

จองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 343,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 1,005,500                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,741,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,741,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,741,000                    

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 29,163,100                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 20,000,000                

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 20,000,000                

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดใหญ่ กองรอ้ย อส.อ.เมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดใหญ่ กองรอ้ย อส.อ.ขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 10,000,000                   
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แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,288,000                 

โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย ์(เพิม่ประสทิธภิาพการ

แกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย)์ 1,288,000                 

ขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยใ์นบทบาทของฝ่ายปกครอง 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัแม่ฮ่องสอน (ชดุปฏบิตัิการพเิศษฝ่ายปกครองจงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 7,558,000                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 7,558,000                 

การบริหารงานอ าเภอ 7,558,000                 

งบลงทนุ 7,558,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,558,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,305,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอขนุยวม 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 690,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอขนุยวม 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 432,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 112,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัอาวุโสอ าเภอขนุยวม จงัหวดั แห่ง 1 416,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอขนุยวม 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 452,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุกองรอ้ย อส.อ าเภอปางมะผา้ 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 345,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้และก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 819,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอสบเมย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,687,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 496,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 252,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถกองรอ้ย อส.อ าเภอขนุยวม จงัหวดั แห่ง 1 252,700                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 317,100                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 317,100                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 317,100                   

งบลงทนุ 317,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 317,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 317,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 5 สาขาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 317,100                      

กรมการพฒันาชมุชน 742,700                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 742,700                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 742,700                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 742,700                   

งบลงทนุ 742,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 742,700                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 742,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอ

แม่สะเรียง ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 487,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอขนุยวม  ต าบล

ขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 160,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอสบเมย  ต าบลแม่

คะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 94,900                        

กรมทีด่นิ 3,981,500                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,600,000                 

โครงการจดัท าแผนทีเ่พือ่รองรบัการบริหารจดัการขอ้มลูทีด่นิบนแผนทีม่าตราส่วน 

1:4,000 3,600,000                 

ยกระดบัการรงัวดัโดยวธิแีผนทีช่ ัน้หน่ึงดว้ยระบบดาวเทยีม 3,600,000                 

งบลงทนุ 3,600,000                 

ครุภณัฑ์ 3,600,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีรบัสญัญาณดาวเทยีมถาวร ต าบลขนุยวม อ าเภอ

ขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สถานี 1 3,600,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 381,500                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 381,500                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 202,600                   

งบลงทนุ 202,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 202,600                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 202,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลจองค า 

อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 202,600                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 178,900                   

งบลงทนุ 178,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 178,900                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 178,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ    

ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 88,000                        

รายการระดบัที1่:  ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 90,900                        

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 175,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 175,900                   

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 175,900                   

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 175,900                   

งบลงทนุ 175,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,900                      
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค  

  ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 175,900                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 127,523,000              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 75,505,700                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 39,128,100                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 39,128,100                

งบลงทนุ 39,128,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,128,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 39,128,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะปางตอง ต าบลหมอกจ าแป่  

อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ) ระยะที่ 2 แห่ง 1 17,737,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะลุม่น า้ปาย (ท่าโป่งแดง) อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ) แห่ง 1 21,391,100                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 36,377,600                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 36,377,600                

งบรายจ่ายอื่น 36,377,600                

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และล าพูน รายการ 1 36,377,600                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 45,017,300                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 45,017,300                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 45,017,300                

งบลงทนุ 45,017,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,017,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 45,017,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ล  าน า้แม่ยวม บริเวณหลงัวดัสุพรรณรงัษ ี

(ดา้นใตส้ะพานขา้มล าน า้ยวม) เขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะ

เรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ความยาว 350 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปาย หมู่ที่ 1 (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ)

 บา้นปางหมู อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ความยาว 900 เมตร แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ยวม บริเวณเหนือสะพาน  วดั

สุพรรณรงัษ ีเทศบาลต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

 ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปาย บริเวณศูนยบ์ริการและ

พฒันาลุม่น า้ปายตามพระราชด าริ (ต่อเน่ืองงบประมาณปี 2559) หมู่ที่ 5 

ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ความยาว 1,000 แห่ง 1 10,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 7,000,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 7,000,000                 

บริการดา้นช่าง 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอ แห่ง 1 7,000,000                    
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กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 83,541,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 618,100                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 618,100                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 618,100                   

งบลงทนุ 618,100                   

ครุภณัฑ์ 618,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 154,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 7 154,700                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ตู ้ 7 30,100                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ตู ้ 7 38,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตวั 14 23,800                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 7 20,300                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 14 42,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 463,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 7 463,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั เครื่อง 7 154,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 7 63,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า ชดุ 14 53,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 14 81,200                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 82,696,100                

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 5,000,000                 

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 5,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ บา้นเมอืงปอน หมู่ที่ 1,2 และบา้นป่าฝาง หมู่ที่ 4 ต าบลเมอืง

ปอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดั แห่ง 1 5,000,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,842,000                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,842,000                 

งบอดุหนุน 1,842,000                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,842,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,842,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขนุยวม

 องคก์ารบริหารต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เมอืง

ปอน องคก์ารบริหารต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หว้ยนา  องคก์ารบริหารต าบลแม่เงา อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปางตอง

 องคก์ารบริหารต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลขนุยวม เทศบาลต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หว้ยมะบวบ องคก์ารบริหารต าบลแม่ยวมนอ้ย อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เปียงหลวง องคก์ารบริหารต าบลแม่กิ ๊อ  าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นถ า้

ลอด องคก์ารบริหารต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปางคาม

 องคก์ารบริหารต าบลปางมะผา้ อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองผาจ า้ องคก์ารบริหารต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสบ

ป่อง องคก์ารบริหารต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

ปู่ป้อม องคก์ารบริหารต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลปาย เทศบาลต าบลปาย อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งยาว 

องคก์ารบริหารต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัม่วง

สรอ้ย องคก์ารบริหารต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาจลอง

 องคก์ารบริหารต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขนุสาใน

 องคก์ารบริหารต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เหมอืง

หลวง องคก์ารบริหารต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เมอืง

แปง องคก์ารบริหารต าบลเมอืงแปง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แกง

หอมมง้ องคก์ารบริหารต าบลเมอืงแปง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

ฮี้ องคก์ารบริหารต าบลแม่ฮี้ อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เวยีง

เหนือ องคก์ารบริหารต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เมอืง

นอ้ย องคก์ารบริหารต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้ฮู

 องคก์ารบริหารต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง

กองหมู องคก์ารบริหารต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยเสอื

เฒ่า องคก์ารบริหารต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นรกั

ไทย องคก์ารบริหารต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาป่า

แปก องคก์ารบริหารต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยตอง

 องคก์ารบริหารต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าลาน 

องคก์ารบริหารต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้กดั 

องคก์ารบริหารต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัแม่

ลานอ้ย เทศบาลต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขนุแม่

ลานอ้ย องคก์ารบริหารต าบลขนุแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หว้ยหมากหนุน องคก์ารบริหารต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หว้ยผึ้งใหม่ องคก์ารบริหารต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทุ่ง

รวงทอง องคก์ารบริหารต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยกอง

เป๊าะ องคก์ารบริหารต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัแม่

ปาง องคก์ารบริหารต าบลสนัติคีรี อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ย

หอ้ม องคก์ารบริหารต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

นาจางใต ้องคก์ารบริหารต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าขา่ม

เหนือ องคก์ารบริหารต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นอม

พาย องคก์ารบริหารต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งแลง้ 

องคก์ารบริหารต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่กอง

แป เทศบาลต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยโผ 

เทศบาลต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ประจ า

ต าบลแม่สะเรียง เทศบาลต าบลเมอืงยวมใต ้อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

โป๋ องคก์ารบริหารต าบลเสาหนิ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

ริดป่าแก่ องคก์ารบริหารต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ผาผ่า 

องคก์ารบริหารต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่แพ

หลวง องคก์ารบริหารต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่สวด

 องคก์ารบริหารต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่ทะลุ

 องคก์ารบริหารต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปู่ค า

 องคก์ารบริหารต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสบ

เมย องคก์ารบริหารต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ประจ า

ต าบลป่าโปง องคก์ารบริหารต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หว้ยหมู องคก์ารบริหารต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลมิ

พระเกยีรติ เทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTVโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่

ลานอ้ย เทศบาลต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลต าบลบา้น

กาศ องคก์ารบริหารต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 8,150,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 8,150,000                 
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งบอดุหนุน 8,150,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 8,150,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมอืง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 67,704,100                

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 55,579,000                

งบอดุหนุน 55,579,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,579,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 55,579,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มส.ถ. 13-001 สายทางเขา้อ่างเกบ็น า้หว้ยดหีม ีบา้นกงุแกง หมู่ที่ 11 

ต าบลทุ่งยาว จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 12,585 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สาย 1 7,230,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ มส.ถ. 41-005 สายทางแยกขึ้นวดัพระพทุธบาท - ล าน า้หว้ยแม่

เมอืง บา้นโป่ง หมู่ที่ 1 ต าบลเวยีงเหนือ กวา้ง 4 เมตร ยาว 630 เมตร 

หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอปาย จงัหวดั สาย 1 1,611,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ มส.ถ. 41-008 สายบา้นหว้ยเฮีย๊ะ หมู่ที่ 10 - บา้นหว้ยหก หมู่ที่ 

6 ต าบลเวยีงเหนือ กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,250 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สาย 1 9,849,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ มส.ถ. 46-02 สายแยกทางหลวง 1095 - บา้นหมอกจ า

แป่ หมู่ที่ 1 ต าบลหมอกจ าแป่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน สาย 1 4,700,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ มส.ถ. 46-01 สายบา้นหว้ยมะเขอืสม้ - บา้นรวมไทย 

(ปางอุง๋) หมู่ที่ 5 บา้นหว้ยมะเขอืสม้ ต าบลหมอกจ าแป่ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 20,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืง สาย 1 9,987,000                    



39 / 99

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ มส.ถ.49-0001 สายบา้นหว้ยผึ้ง - จดุผ่อนปรนชายแดนไทย

เมยีนมา หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยผา กวา้ง 4 เมตร ยาว 5,800 เมตร หนา 0.05

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั สาย 1 9,879,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ มส.ถ.30-001 สายทางบา้นแม่นาเติงนอก - บา้นแม่เยน็ หมู่ที่ 1 

ต าบลแม่นาเติง กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,325 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ สาย 1 9,941,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนสาย

ทางหลวง 1095 - โรงเรียนราชประชานุเคราะหท์ี่ 22 บา้นแม่นาเติงใน 

หมู่ที่ 2 ต าบลแม่นาเติง กวา้ง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ สาย 1 2,382,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 10,174,100                

งบอดุหนุน 10,174,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,174,100                   

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 โรงเรียนเทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนก

ประถมศึกษา) เทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน หลงั 1 10,174,100                   

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 1,951,000                 

งบอดุหนุน 1,951,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,951,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 1,951,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นศรีดอนชยั 

(ท่าขา้มเหนือ) หมู่ที่ 8 บา้นท่าขา้มเหนือ ต าบลบา้นกาศ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,951,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 227,100                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 227,100                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 120,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 107,100                   

งบลงทนุ 107,100                   

ครุภณัฑ์ 107,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 107,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า 

อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 4,300                         
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน เครื่อง 8 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบล

จองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบล

จองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า 

อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 23,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 1,532,500                 

กรมราชทณัฑ์ 1,532,500                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800                   

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 449,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 449,800                   

งบลงทนุ 449,800                   

ครุภณัฑ์ 449,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 449,800                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั เรือนจ า

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 1 449,800                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,082,700                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 1,073,700                 

ยกระดบัการดูแลผูต้อ้งขงัหญิง ตามขอ้ก าหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) 183,500                   

งบลงทนุ 183,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 183,500                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 183,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นกระเบื้องบริเวณหนา้เรือนนอน รอบเรือนนอน

 และบริเวณโรงเลี้ยงอาหารแดนหญงิ เรือนจ าอ าเภอแม่สะเรียง  ต าบลแม่สะ

เรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน งาน 1 106,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงราวตากผา้โปร่งแสงแดนหญงิ เรือนจ าอ าเภอแม่

สะเรียง  ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน งาน 1 77,000                        

ควบคุมผูต้อ้งขงั 890,200                   

งบลงทนุ 890,200                   

ครุภณัฑ์ 890,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 736,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี เรือนจ าอ าเภอแม่สะเรียง  ต าบลแม่สะ

เรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 5 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี เรือนจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า 

อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 6 168,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ เรือนจ าอ าเภอแม่สะเรียง  ต าบลแม่

สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 10 56,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานกลุม่ 2 ที่น ัง่ เรือนจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 8 163,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หนา้ขาว เรือนจ าอ าเภอแม่สะเรียง  ต าบลแม่สะเรียง 

อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตวั 10 24,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน เรือนจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า 

อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตวั 19 68,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พกัคอย (1 แถว 4 ตวั) เรือนจ าอ าเภอแม่สะเรียง  

ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตวั 10 24,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เคาเตอร ์พรอ้มติดต ัง้ เรือนจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 33,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร ขนาด 149 x 40.6 x 176.8 ซม. เรือนจ า

อ าเภอแม่สะเรียง  ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตู ้ 6 59,400                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 4 กอ๊ก 

เรือนจ าอ าเภอแม่สะเรียง  ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้น า้รอ้นไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด 21 ลติร เรือนจ า

อ าเภอแม่สะเรียง  ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ เรือนจ าอ าเภอแม่สะเรียง  

ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตู ้ 2 30,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 41,800                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร ขนาด 16 น้ิว เรือนจ าอ าเภอแม่สะเรียง  

ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตวั 38 41,800                        

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 9,000                      

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 9,000                      

งบลงทนุ 9,000                      

ครุภณัฑ์ 9,000                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ เรือนจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 9,000                         

กระทรวงแรงงำน 1,978,600                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 206,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 206,000                   

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 206,000                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 206,000                   

งบลงทนุ 206,000                   

ครุภณัฑ์ 206,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 206,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบล

จองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 3 134,400                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธิ

การใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย

  ส านกังานแรงงานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง ชดุ 2 71,600                        

กรมการจดัหางาน 1,744,000                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 309,900                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,900                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,900                      

งบด าเนินงาน 8,900                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,900                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,700                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,288,000                 

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 1,288,000                 

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 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 านกังานจดัหางานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง คนั 1 1,288,000                    



43 / 99

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 28,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 28,600                     

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 28,600                     

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 28,600                     

งบลงทนุ 28,600                     

ครุภณัฑ์ 28,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 28,600                        

กระทรวงวฒันธรรม 318,400                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 318,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 318,400                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 318,400                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 83,600                     

งบลงทนุ 83,600                     

ครุภณัฑ์ 83,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น   ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 120 ซซี ีส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  120 

น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จอ 1 13,100                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 234,800                   

งบลงทนุ 234,800                   

ครุภณัฑ์ 234,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 234,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 6 118,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 3 74,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั เครื่อง 2 11,600                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 528,519,774               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 39,356,300                

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 462,900                   
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โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 462,900                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 462,900                   

งบรายจ่ายอื่น 462,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 462,900                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 4,034,000                 

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 4,034,000                 

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 1,768,400                 

งบอดุหนุน 1,768,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,768,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 1,492,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 276,000                      

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 2,265,600                 

งบอดุหนุน 2,265,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,265,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 1,985,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 280,000                      

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 336,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 336,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 336,000                   

งบรายจ่ายอื่น 336,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 336,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,435,100                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 32,435,100                

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 8,481,700                 

งบอดุหนุน 8,481,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,481,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,366,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,397,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 5,717,300                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 23,953,400                

งบอดุหนุน 23,953,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 23,953,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 20,707,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 989,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 675,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 627,100                      

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 953,700                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,088,300                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,591,600                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,591,600                 

งบลงทนุ 1,591,600                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

 ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า 

อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 328,100                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 328,100                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน   ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 1 328,100                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 496,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 496,700                   
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งบลงทนุ 496,700                   

ครุภณัฑ์ 496,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 496,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า 

อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 18 288,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 18 68,400                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 435,218,874              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,248,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,248,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,248,154                 

งบด าเนินงาน 1,248,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,248,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,248,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,400                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนหอ้งสอน

ศึกษา ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนขนุยว

มวทิยา ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 257,458,100              
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โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 246,053,000              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 246,053,000              

งบอดุหนุน 246,053,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 246,053,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 35641 246,053,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 35641 23,779,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 35641 13,130,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 35641 13,901,400                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 35641 20,578,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 35641 174,663,200                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 11,405,100                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 7,245,100                 

งบลงทนุ 7,245,100                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนต่อแพวทิยา ต าบลแม่เงา อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่กิ ๊ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองแหง้ ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ฮี้ ต าบลแม่ฮี้ อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเมอืงแปง ต าบลเมอืงแปง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโป่งสา ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นหมอกจ าแป่ ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยปูลงิ ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นป่าลาน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทุ่งหลวงวฒันาคาร ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนศูนยป์างมะผา้ในโครงการตามพระราชด าริ ต าบลสบป่อง อ าเภอ

ปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวนาหลวง ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนปางมะผา้พทิยาสรรพ ์ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List)  

โรงเรียนบา้นหว้ยฮากไมใ้ต ้ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่แลบ ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 200,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,245,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,245,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยฮากไมใ้ต ้ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนต่อแพวทิยา ต าบลแม่เงา อ าเภอขนุยวม 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแม่กิ ๊ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 241,200                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองแหง้ ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม

 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 241,200                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ฮี้ ต าบลแม่ฮี้ อ  าเภอปาย จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเมอืงแปง ต าบลเมอืงแปง อ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 379,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโป่งสา ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นหมอกจ าแป่ ต าบลหมอกจ าแป่ 

อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหว้ยปูลงิ ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นทุ่งหลวงวฒันาคาร ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอ

ปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 241,200                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวนาหลวง ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนปางมะผา้พทิยาสรรพ ์ต าบลสบป่อง อ าเภอ

ปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 388,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแม่แลบ ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย

 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 288,500                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 4,160,000                 

งบลงทนุ 4,160,000                 

ครุภณัฑ์ 4,160,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,160,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหว้ยตน้นุ่นวทิยา ต าบลแม่เงา อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ลากะ๊ ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่กิ ๊ต าบลแม่กิ ๊อ  าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่หาด ต าบลแม่ยวมนอ้ย อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่อูคอหลวง ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แจะ๊ ต าบลแม่ยวมนอ้ย อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะหนิหลวง ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าหนิสม้ ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัแม่สุริน ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวา่โน ต าบลแม่ยวมนอ้ย อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยสา้น ต าบลแม่กิ ๊อ  าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าสุข ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สุริน ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพฒันา ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางิ้ว ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยนา ต าบลแม่เงา อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่โกป่ี ต าบลแม่ยวมนอ้ย อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่โขจู่ ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่อูคอ ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สะเป่ใต ้ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ออ ต าบลแม่ยวมนอ้ย อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัปอน ต าบลแม่ยวมนอ้ย อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนตชด.บ ารุงที่ 60 ต าบลแม่เงา อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลกุป่ากอ๊ ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ฮูผาเสือ่ ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยาป่าแหน ต าบลปางมะผา้ อ าเภอปางมะผา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งหลวงวฒันาคาร ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกึ้ดสามสบิ ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซอแบะ ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงแพม ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแหง้ ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเฮีย๊ะ ต าบลปางมะผา้ อ าเภอปางมะผา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางบอนวฒันาคาร ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอ

ปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ริน ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผามอน ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอยผลูี สาขาบา้นในของ ต าบลแม่นาเติง อ าเภอ

ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่สหสมัพนัธ ์ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอยผลูี ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแพมบก ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่อแีลบ ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางปึงราษฎรบ์  ารุง ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบสา ต าบลเมอืงแปง อ าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบแพม ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหมศีรีสวสัดิ์ ต าบลเมอืงแปง อ าเภอปาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาส าราญ ต าบลเมอืงแปง อ าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางแปก ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ายาง ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกงหอม ต าบลเมอืงแปง อ าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ปลามงุ ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนปางตองประชาสรรค ์ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโป่งอ่อน ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยปูเลย ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไมส้ะเป่ ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่จา๋ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่หว้ยหวาย ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกงุไมส้กัมติรภาพที่ 98 ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไมซ้างหนาม ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลเมอืง (ป่าปุ๊ มติรภาพที่ 29) ต าบลผาบ่อง อ าเภอ

เมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าปุ๊  ฯ สาขาบา้นหว้ยแกว้ลา่ง ต าบลผาบ่อง อ าเภอ

เมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เพยีงดนิ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยตอง ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ส่อม ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคาหาน ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยปมฝาด ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สะงา ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเขยีว ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโป่งกาน ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัน า้แม่ฮ่องสอน ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่นฟ้า ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเสอืเฒ่า(เจา้กอแกว้อปุถมัภ )์ ต าบลผาบ่อง 

อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยผึ้ง ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขาวกลาง ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยช่างค า สาขาบา้นหว้ยช่างเหลก็ ต าบลผาบ่อง 

อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยช่างค า ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สะแมง ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไก่ป่าวทิยา ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่อมลาน ต าบลขนุแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่นาจางเหนือ ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัลา ต าบลสนัติคีรี อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฟกัทอง ต าบลขนุแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกอกหลวง ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม่วน ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่นาจาง ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ลาผาไหว ต าบลขนุแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกู่ป๊ะ ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่จอ ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ฮ ุต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุแม่ลา ต าบลขนุแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนลุม่น า้วทิยา ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพระบาทหว้ยผึ้ง ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัแม่โถ ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่และ ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสาม ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่อมุพาย ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าแก่ ต าบลขนุแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงใหม่ ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ปาง ต าบลสนัติคีรี อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาแดงหลวง ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกองเป๊าะ ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สุ ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยมะกอก ต าบลสนัติคีรี อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศิษยเ์ก่าพยาบาลศิริราชบา้นดง ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอ

แม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกะริคี ต าบลสนัติคีรี อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่งะ ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าผาปุ้ ม ต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าหมากวทิยา ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าสองแคว ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สะป๋ึงใต ้ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดูลาเปอร ์ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไมซ้าง ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่เตีย๋ ต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่โถใต ้ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่กวางใต ้ต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหมากหนุน ต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สะก ัว๊ะ ต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่กวางเหนือ ต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สะกึด๊ ต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ปอถา่ ต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สะป๋ึง ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหา้ ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุวงเหนือ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสาหนิ ต าบลเสาหนิ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช่างหมอ้ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ตอ้บใต ้ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่หาร ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุแม่ตอ้บ ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่เกาะ ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบ.แม่จา๊งส.บา้นดงหลวง-ดงนอ้ย ต าบลแม่เหาะ อ าเภอ

แม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บา้นท่าขา้ม ต าบลบา้นกาศ 

อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยฮากไมเ้หนือ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่กะไน ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนรตันประทปีวทิยา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอยเลีย่ม ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหอ้ม ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหมูพทิยา ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพะมอลอ ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบหาร ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแหง้ ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่อมุลอง ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่กอ๋น ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าหมาก ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคะปวง ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่กองคา ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่กองแป ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอปุถมัภ ์10 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยปลากัง้ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัติสุข ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสุดหว้ยนา ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ปุ๋ น ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีมูลเมอืง ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งแพม ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่อมุป๊อก ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยปางผาง ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สะลาบ ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุวง ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงกู่ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ตอ้บเหนือ ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่อมุลองหลวง ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ละ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเดื่อ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สวรรคน์อ้ย ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สวรรคห์ลวง ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สะเรียง ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอมุดาใต ้ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่เกาะวทิยา ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอยงาม ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ลามา ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไก่ป่า ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนลอ่งแพวทิยา สาขาบา้นอมุโละ ต าบลแม่สวด อ าเภอสบ

เมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าโปง ต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าโปงสาขาบา้นกองแปเหนือ ต าบลป่าโปง อ าเภอ

สบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเครอะบอ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกองมูล ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลอเซโล ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แคะ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ตอละ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ออก ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกอมูเดอ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่คะตวน ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทยิาเพอ สาขาบา้นหว้ยไชยยงค ์ต าบลสบเมย 

อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ใส ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทฮีอืลอื ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แพ ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แพนอ้ย ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอมุโละเหนือ ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทยิาเพอ ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ลาย ต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวฬวุนั ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปู่แกว้ ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทะโลงเหนือ ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาเยอ ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกองมูล สาขาบา้นหว้ยทชิะ ต าบลสบเมย 

อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แพหลวง ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้งิ้ว สาขาบา้นหว้ยเหี้ยะ ต าบลป่าโปง อ าเภอสบ

เมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่เงา ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกระต่าย ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่เงา สาขาบา้นกองอูม ต าบลแม่สวด อ าเภอสบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ทะล ุต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกองมูล สาขาบา้นขนุแม่คะตวน ต าบลสบเมย

 อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกองกา้ด ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกองแปใต ้ต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 174,340,220              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 8,634,920                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 8,634,920                 

งบลงทนุ 8,634,920                 

ครุภณัฑ์ 8,634,920                    



59 / 99

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

ครุภณัฑส์ านกังาน 370,600                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นพระ

บาทหว้ยผึ้ง ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 2 12,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ท่าตาฝัง่ ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หว้ยน า้ใส ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

แม่จา๊ง ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

แม่สามแลบ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

อมุดาเหนือ ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

อมุโละเหนือ ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

แม่เกาะ ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

แม่ลาย ต าบลป่าโป่ง อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

เขตพื้นที่การศึกษาอ าเภอขนุยวม ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นดอยผลูี ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหวัลา ต าบลสนัติคีรี อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นแม่แพหลวง ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นแม่แพ ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 2 39,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นป่าหมากวทิยา ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 2 39,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหว้ยวอก ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 2 39,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 285,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นท่าตาฝัง่ ต าบล

แม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นป่าหมากวทิยา 

ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแม่เตีย๋ ต าบลท่า

ผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นละอูบ ต าบล

หว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนต.ช.ด.บ ารุงที6่0 

ต าบลแม่เงา อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา

อ าเภอปาย ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นป่าโปง สาขา

บา้นกองแปเหนือ ต าบลป่าโป่ง อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นป่าแก่ ต าบลขนุ

แม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นป่าโปง ต าบลป่า

โป่ง อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่ตอ้บใต ้

ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่งะ ต าบลแม่

ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่แพหลวง 

ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหว้ยปลากัง้ 

ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นผาแดงหลวง 

ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นอมุดาเหนือ 

ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหว้ยหา้ ต าบล

หว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่แพ ต าบล

กองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบ.แม่จา๊งส.บา้นดง

หลวง-ดงนอ้ย ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหว้ยมะกอก 

ต าบลสนัติคีรี อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนาดอย ต าบล

แม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหว้ยผึ้งใหม่ 

ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่จา๊ง ต าบลแม่

เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นทะโลงเหนือ 

ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทยิาเพอ ต าบลสบ

เมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสบเมย ต าบลแม่

สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแม่นาจาง

เหนือ ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 228,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ าเภอขนุยวม ต าบลขนุยวม 

อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นน า้ฮู ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยหมศีรีสวสัดิ์ ต าบลเมอืงแปง อ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทุ่งยาว ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยมะเขอืสม้ ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยสา้น ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นป่าลาน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นมะหนิหลวง ต าบลเมอืง

ปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยมะเขอืสม้ ต าบลหมอก

จ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,750,820                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กงุไมส้กัมติรภาพที9่8 ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยขาน ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา 33 (บา้นทุ่งพรา้ว) ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกงุไมส้กัมติรภาพที9่8 ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นกองกอ๋ย ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานโลหะ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยหา้ ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นแม่ฮี้ ต าบลแม่ฮี้ อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

เสรีวทิยา ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นแม่โถ ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นโป่งสา ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ขนุยวม ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นหว้ยปูเลย ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยผึ้งใหม่ ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่จา๊ง

 ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ขนุยวม ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่ลากะ๊ ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยสา้น ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 7 10,360                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่อูคอหลวง ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเขต

พื้นที่การศึกษาอ าเภอปาย ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่ายาง ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งโป่งมติรภาพที7่8 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นแม่ฮี้ ต าบลแม่ฮี้ อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 29 42,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอยงาม ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยปลากัง้ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่สะป๋ึง ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อมุโละเหนือ ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่นาจางเหนือ ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยวอก ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ.

แม่จา๊งส.บา้นดงหลวง-ดงนอ้ย ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่นาจาง ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่เตีย๋ ต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ละอูบ ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่แลบ ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค าสุข

 ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนขนุยวม 

ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยสา้น ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่อู

คอหลวง ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 47 74,260                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเขตพื้นที่

การศึกษาอ าเภอปาย ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้ฮู 

ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่ายาง

 ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 15 23,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหมอ

แปง ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

แม่ฮี้ ต าบลแม่ฮี้ อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้ริน

 ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแก่น

ฟ้า ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 43 67,940                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

มะเขอืสม้ ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 69 109,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ปูลงิ ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 44 69,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ปลากัง้ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ไมซ้าง ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นอมุโละ

เหนือ ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่า

หมากวทิยา ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

หมากหนุน ต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซวิา

เดอ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่

กองคา ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่นา

จาง ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่

อมุป๊อก ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกอก

หลวง ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่

เตีย๋ ต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ไก่ป่าวทิยา ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่

แลบ ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่สะ

ป๋ึง ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่นา

จางเหนือ ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นละอูบ

 ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นซวิาเดอ

 ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 21 35,280                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นละอูบ 

ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปางปึงราษฎรบ์  ารุง ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งโป่งมติรภาพที7่8 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งหลวงวฒันาคาร ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้เพยีงดนิ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองม่วน ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่ลากะ๊ ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งโป่งมติรภาพที7่8 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นผามอน ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแก่นฟ้า ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าโปง ต าบลป่าโป่ง อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยกุง้ ต าบลป่าโป่ง อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่อูคอหลวง ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ป่ายาง ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยปูลงิ ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนขนุยวม ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่เหมอืงหลวง ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่ปิง ต าบลแม่ฮี้ อ  าเภอปาย จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลปางมะผา้ ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นป่าลาน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นผาเยอ ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยไก่ป่าวทิยา ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่

ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่ออกเหนือ ต าบล

แม่คะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยวอก ต าบลกอง

กอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเมอืงแพม ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหวัลา ต าบลสนัติคีรี อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นป่าโปง ต าบลป่าโป่ง อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดูลาเปอร ์ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นมะหนิหลวง ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นผาส าราญ ต าบลเมอืงแปง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลปางมะผา้ ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา99 (บา้นแม่สุยะ) ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่สามแลบ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่สวรรคห์ลวง ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่และ ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทะโลงเหนือ ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นพระบาทหว้ยผึ้ง ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทยิาเพอ ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกะริคี ต าบลสนัติคีรี อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 127,859,000              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 66,103,400                

งบลงทนุ 66,103,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 66,103,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,910,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

บา้นไร่วทิยา ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนบา้นหมอกจ าแป่ ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั หลงั 1 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นมะหนิหลวง ต าบลเมอืงปอน

 อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 948,100                      
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นแม่เหมอืงหลวง ต าบลโป่งสา

 อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นเมอืงแพม ต าบลถ า้ลอด 

อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นป่าลาน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอ

เมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

บา้นสบเมย ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นแม่แพนอ้ย 

ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นท่าตาฝัง่ 

ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,157,800                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นกงุไมส้กัมติรภาพ

ที9่8 ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 387,800                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นแม่ปิง ต าบลแม่ฮี้ อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้นถ า้

ลอด ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นแม่เหมอืงหลวง 

ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นดอยผลูี ต าบลแม่

นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นทุ่งหลวงวฒันา

คาร ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 387,800                      

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

ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 393,000                      

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

บา้นซวิาเดอ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นบุญเลอ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นขนุ

แม่ลา ต าบลขนุแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นแม่แลบ ต าบลแม่ลานอ้ย

 อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นแม่เตีย๋ ต าบลท่า

ผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 387,800                      

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

ไทยรฐัวทิยา 33 (บา้นทุ่งพรา้ว) ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั หลงั 1 3,591,800                    

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

อนุบาลแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั หลงั 1 12,801,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 636,400                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

อนุบาลขนุยวม ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

น า้ฮูผาเสือ่ ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

แม่นาจาง ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 159,100                      
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รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยวอก ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,046,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยขาน ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 140,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพะมอลอ ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 167,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าหมาก ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่หาร ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 163,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบ แห่ง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 33 (บา้นทุ่งพรา้ว) ต าบลแม่สะเรียง 

อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 153,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแพะพทิยา ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 247,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บา้นโป่ง) ต าบลบา้นกาศ อ าเภอ

แม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 390,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่คะตวน� ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่หาด ต าบลแม่ยวมนอ้ย อ าเภอขนุยวม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลขนุยวม ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดั แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนางิ้ว ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่สะเป่ใต ้ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ออ ต าบลแม่ยวมนอ้ย อ าเภอขนุยวม จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ าเภอขนุยวม ต าบลขนุยวม 

อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวา่โน ต าบลแม่ยวมนอ้ย อ าเภอขนุยวม แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยสา้น ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดั แห่ง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนต.ช.ด.บ ารุงที6่0 ต าบลแม่เงา อ าเภอขนุยวม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ าเภอปาย ต าบลแม่นาเติง แห่ง 1 500,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ปลามงุ ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งโป่งมติรภาพที7่8 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งสา ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จงัหวดั แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่สหสมัพนัธ ์ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ปิง ต าบลแม่ฮี้ อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ฮี้ ต าบลแม่ฮี้ อ  าเภอปาย จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผา้ ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ แห่ง 1 506,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ฮูผาเสือ่ ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผา้ แห่ง 1 523,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางบอนวฒันาคาร ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปาง แห่ง 1 371,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงแพม ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ริน ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั แห่ง 1 545,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซอแบะ ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั แห่ง 1 262,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคาหาน ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยปูเลย ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยปมฝาด ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยมะเขอืสม้ ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนแม่ลาศึกษา ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่กะไน ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 122,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าผาปุ้ ม ต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย แห่ง 1 81,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าโปง สาขาบา้นกองแปเหนือ ต าบลป่าโป่ง 

อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยกองมูล สาขาบา้นขนุแม่คะตวน ต าบลสบ

เมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่นาจางเหนือ ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่แพหลวง ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย แห่ง 1 150,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงใหม่ ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่แพ ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ปาง ต าบลสนัติคีรี อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ตอ้บใต ้ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่หลยุ ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยผึ้งใหม่ ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย แห่ง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่กองคา ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอยงาม ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ฮ ุต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 94,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยกองกา้ด ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่อมลาน ต าบลขนุแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย แห่ง 1 123,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยฮากไมใ้ต ้ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 92,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าแก่ ต าบลขนุแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่อมุป๊อก ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 155,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ลาย ต าบลป่าโป่ง อ าเภอสบเมย จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกอกหลวง ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ใส ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่นาจาง ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย แห่ง 1 101,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าตาฝัง่ ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 308,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ออก ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่โถ ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหมูพทิยา ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยกุง้ ต าบลป่าโป่ง อ าเภอสบเมย จงัหวดั แห่ง 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ขดี ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่กอ๋น ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยกระต่าย ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นละอูบ ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 255,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ปุ๋ น ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่สามแลบ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่สะแมง ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย แห่ง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกอมูเดอ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหมากหนุน ต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขนุแม่ตอ้บ ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 88,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่หาด ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหา้ ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย แห่ง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่เกาะ ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทะโลงเหนือ ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาแดงหลวง ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอมุดาเหนือ ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยกู่ป๊ะ ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่อมุลอง ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 149,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสาม ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยแหง้ ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั แห่ง 1 205,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทฮีอืลอื ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั แห่ง 1 136,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าหมากวทิยา ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลา แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่จา๊ง ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั แห่ง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ลามา ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสม้ป่อย ต าบลขนุแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย แห่ง 1 193,200                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหอ้ม ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั แห่ง 1 114,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาเยอ ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดั แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่และ ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย แห่ง 1 183,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยปลากัง้ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง แห่ง 1 453,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,352,000                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หวา่โน ต าบลแม่ยวมนอ้ย อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 309,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

น า้ฮู ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 614,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนบา้นกึ้ดสามสบิ ต าบล

สบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้นรกั

ไทย ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 614,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบา้นแม่กองคา ต าบลแม่ยวม 

อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบา้นหนองม่วน ต าบลแม่นาจาง

 อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 277,500                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 4,477,800                 

งบลงทนุ 4,477,800                 

ครุภณัฑ์ 4,477,800                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,487,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนร่มเกลา้ปางตองใน

โครงการตามพระราชด าริ ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเสรีวทิยา ต าบลหว้ย

โป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นถ า้ลอด ต าบลถ า้

ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่ละนา ต าบล

ปางมะผา้ อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบล

แม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบา้นน า้ดบิ 

ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่จา๊ง ต าบลแม่

เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยผึ้ง ต าบลท่า

ผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่ขดี ต าบลแม่

นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่าสองแคว ส.

บา้นทุ่งรวงทอง ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยวอก ต าบล

กองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นอมุดาเหนือ 

ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นสบหาร ต าบล

บา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง 

(บา้นโป่ง) ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนทองสวสัดิ์วทิยาคาร 

ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหว้ยสงิห ์ต าบล

แม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแม่สวด ต าบลแม่

สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 33 (บา้น

ทุ่งพรา้ว) ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)

 ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหว้ยโผ ต าบล

แม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยขาน ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 27,700                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 862,900                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหว้ยสงิห ์ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอนุบาลแม่

สะเรียง (บา้นโป่ง) ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

แม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 175 276,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่ 

ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลแม่

ลานอ้ย ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 30 47,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 33 (บา้นทุ่งพรา้ว) ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่คะตวน� ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นไร่วทิยา ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,174,200                 

งบลงทนุ 1,174,200                 

ครุภณัฑ์ 1,174,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 517,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะ เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง เครื่อง 8 426,400                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั ตู ้ 2 11,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 348,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต

 1 ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต

 2 ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ต าบลแม่สะ

เรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 7 147,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะ

เรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 5 29,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต

 2 ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 210,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่วทิยา

 ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนทองสวสัดิ์วทิยาคาร ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง ชดุ 1 160,000                      
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ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 56,103,600                

งบลงทนุ 56,103,600                

ครุภณัฑ์ 1,953,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี โรงเรียนปายวทิยาคาร ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนสงัวาลยว์ทิยา ต าบลแม่

เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 20,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 644,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนร่มเกลา้ปางตองในโครงการตามพระราชด าริ ต าบลหมอกจ าแป่ 

อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นอมพาย ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

สงัวาลยว์ทิย ์3 ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนศิษยเ์ก่า

พยาบาลศิริราชบา้นดง ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนศิษยเ์ก่า

พยาบาลศิริราชบา้นดง ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนสงัวาลยว์ทิยา ต าบลแม่เหาะ อ าเภอ

แม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานช่างยนต ์(Shopping List) โรงเรียน

สบเมยวทิยาคม ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,150,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,262,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

ลอ่งแพวทิยา ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

ลอ่งแพวทิยา ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

แม่ลานอ้ยดรุณสกิข ์ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,088,000                   

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนหอ้งสอนศึกษา ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนเพยีงหลวง ๑๑ ต าบล

เสาหนิ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนเพยีงหลวง ๑๑ ต าบล

เสาหนิ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนลอ่งแพวทิยา ต าบลแม่สวด 

อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 2,988,000                    

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

ปายวทิยาคาร ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 14,747,000                   
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ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนลอ่งแพวทิยา 

ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 421,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,968,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอปุถมัภ ์10 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอมพาย ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั แห่ง 1 647,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศิษยเ์ก่าพยาบาลศิริราชบา้นดง ต าบลหว้ยหอ้ม 

อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 842,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสบเมยวทิยาคม ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั แห่ง 1 625,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขนุยวมวทิยา ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดั แห่ง 1 290,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปางมะผา้พทิยาสรรพ ์ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ แห่ง 1 1,162,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,410,200                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนขนุยว

มวทิยา ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 5,500,900                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนปางมะผา้พทิยาสรรพ ์ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้

 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 776,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนปางมะผา้พทิยาสรรพ ์ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้

 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,792,300                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนเฉลมิรชัวทิยาคม ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย แห่ง 1 1,340,600                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 2,818,200                 

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,218,000                 

งบลงทนุ 2,218,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,218,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,218,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่สะเรียง (บริพตัรศึกษา) ต าบลบา้นกาศ 

อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 2,218,000                    

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนปางมะผา้

พทิยาสรรพ ์ต าบลสบป่อง อ าเภออ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 12,002,600                

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,212,200                 

งบลงทนุ 1,212,200                 

ครุภณัฑ์ 1,212,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 57,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบล

ปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใบ 2 39,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 172,100                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอ

เมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลปาง

หมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 5 116,000                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 26,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษประจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ตวั 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 1.60 มลิลเิมตร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 8 น้ิว ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 5,600                         

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 6,590,400                 

งบลงทนุ 6,590,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,590,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,505,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั (ธาราบ าบดั) 

ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 4,505,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,061,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,061,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 76,100                        

รายการระดบัที1่: เสาธง สูง 12 เมตร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เสา 1 76,100                        

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 4,200,000                 

งบอดุหนุน 4,200,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,200,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 4,200,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 22,025,500                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 17,936,000                

งบลงทนุ 17,936,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,936,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,288,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้และอาบน า้หญงิ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้และอาบน า้หญงิ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์21 ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 2 990,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์34 ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหแ์ม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์21 ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหแ์ม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์21 ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 506,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,039,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์22 ต าบล

แม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 980,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์34 ต าบล

ถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,963,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่ฮ่องสอน 

ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 6,095,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,660,200                    

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็น า้ใตด้นิ ค.ส.ล. ขนาดความจ ุ120 ลบ.ม. (ตวัถงั

โผลเ่หนือระดบัดนิ 0.50 เมตร) โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์34 ต าบลถ า้

ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ถงั 1 383,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์21 

ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์21 

ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 3,118,000                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 4,089,500                 

งบลงทนุ 4,089,500                 

ครุภณัฑ์ 4,089,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 743,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

 21 ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

 34 ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 14,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 14,000                        

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

แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอ

เมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์21 ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 8 259,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์21 ต าบลแม่

ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอ

เมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์21 ต าบลแม่ลา

นอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์34 ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั ใบ 11 107,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์34 ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 392,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

21 ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 5 47,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 3 28,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 3 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์22 ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 12,000                        

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

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์34 ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั เครื่อง 1 26,000                        

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

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์21

 ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตู ้ 12 112,800                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตู ้ 1 9,400                         
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รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่ฮ่องสอน ต าบลปาง

หมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เตา 1 10,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,000,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์22 ต าบลแม่นาเติง อ าเภอ

ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 5 212,500                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์21 ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน จอ 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์34 ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์21 

ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 21 487,200                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์22 

ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 6 139,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 256,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

34 ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  โรงเรียน

ศึกษาสงเคราะหแ์ม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 1 192,500                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 12,800                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์22 ต าบลแม่

นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 1 12,800                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์ม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 48,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 58,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์34 ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะ

ผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์34 ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตวั 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลอกบวั แบบมอืถอื ขนาด 12 มลิลเิมตร โรงเรียน

ศึกษาสงเคราะหแ์ม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 2 ตนั โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์34

 ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์34 ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 6,900                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 289,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์22 ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย กลอ้ง 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊ โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์21 ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 22,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊ โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์22 ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 22,000                        

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพตัร

ศึกษา)  ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 310,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 310,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 310,000                   

งบด าเนินงาน 310,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 310,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 310,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 662,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 662,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 128,000                   

งบด าเนินงาน 128,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 128,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 128,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 514,000                   

งบด าเนินงาน 514,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 514,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 514,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 30,272,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 11,829,500                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 11,829,500                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 11,829,500                

งบอดุหนุน 11,829,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,829,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 11,829,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 2,304,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 530,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,036,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,094,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 6,864,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 18,442,800                
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ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 18,442,800                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 18,442,800                

งบลงทนุ 18,442,800                

ครุภณัฑ์ 4,944,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก(ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์ 

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (CAB)  วทิยาลยัการ

อาชพีนวมนิทราชนีิแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,123,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการนวตักรรมและพฒันาซอฟตแ์วร์

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  วทิยาลยัการอาชพีนวมนิทราชนีิแม่ฮ่องสอน

 ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 1,263,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการช่วงลา่งรถยนตแ์บบกลอ้ง 3D พรอ้มชดุ

โปรแกรมฐานขอ้มูลบริการอะไหลร่ถยนต ์ วทิยาลยัการอาชพีแม่สะเรียง 

ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั  วทิยาลยั

การอาชพีแม่สะเรียง ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 12 960,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,498,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,498,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร   วทิยาลยัการอาชพีแม่สะเรียง ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง หลงั 1 13,498,300                   

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 23,027,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 23,027,500                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 13,120,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 13,120,000                

งบลงทนุ 13,120,000                

ครุภณัฑ์ 13,120,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 13,120,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งเรียนของอาคารปฏบิตัิการเรียน

รวมวทิยาศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หอ้ง 8 13,120,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 9,907,500                 

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 9,907,500                 

งบลงทนุ 9,907,500                 

ครุภณัฑ์ 9,047,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,047,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งเรียนฝึกหดัครูการศึกษาปฐมวยั

และการประถมศึกษา ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั หอ้ง 1 5,020,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษาและภาษาต่างประเทศ

 ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หอ้ง 1 3,420,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระกอบอาคารโรงเรียนสาธติ ต าบลปางหมู 

อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 607,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 860,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 860,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงประกอบอาหารส าหรบันกัศึกษาโครงการผลติ

ครูสู่ความเป็นเลศิ ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 1 860,000                      

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 644,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 644,800                   

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 644,800                   

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 644,800                   

งบลงทนุ 644,800                   

ครุภณัฑ์ 644,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 204,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 4 204,800                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 15 360,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  150

 น้ิว ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จอ 4 80,000                        

กระทรวงสำธำรณสขุ 71,960,200                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 57,550,100                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 44,417,600                

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 44,417,600                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 44,417,600                

งบลงทนุ 44,417,600                

ครุภณัฑ์ 5,508,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 5,508,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลโครงสรา้งปลอดภยัเคลอืบสารตา้นจลุชพีขนาด

ใหญ่ โรงพยาบาลศรีสงัวาลย ์ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั คนั 1 2,980,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit)  โรงพยาบาลแม่สะ

เรียง ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลสบเมย 

ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 1 2,100,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,909,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 38,909,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 5,369 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลปาย 

ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 38,909,600                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 13,132,500                

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 13,132,500                

ภาคเหนือเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัผูสู้งอายแุบบครบวงจรสู่คุณภาพชวีติทีด่ี 13,132,500                

งบลงทนุ 13,132,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,132,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,132,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าลาน ต าบล

หว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผาบ่อง ต าบล

ผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปางหมู ต าบล

ปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสอย ต าบล

ปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยผา ต าบล

หว้ยผา อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้กดั ต าบล

หว้ยผา อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาปลาจาด 

ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรกัไทย ต าบล

หมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยปูลงิ 

ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) สถานบริการสาธารณสุขชมุชนบา้นหว้ยเดื่อ 

ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) สถานบริการสาธารณสุขชมุชนบา้นหว้ยตอง 

ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งแลง้ ต าบล

แม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพซอ ต าบล

เสาหนิ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ตอ๊บเหนือ

 ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลขนุยวม ต าบลขนุยวม อ าเภอ

ขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมอืงปอน ต าบล

เมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กิ ๊ต าบล

แม่กิ ๊อ  าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยนา ต าบล

แม่เงา อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต่อแพ ต าบล

แม่เงา อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหวัปอน 

ต าบลแม่ยวมนอ้ย อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปางตอง 

ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สุริน ต าบล

ขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ลากะ๊ 

ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่แจะ๊ ต าบล

แม่ยวมนอ้ย อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าหนิสม้ 

ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ของ ต าบล

แม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมอืงนอ้ย 

ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมอืงแปง 

ต าบลเมอืงแปง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษานวมิ

นทราชนีิบา้นโป่งสา{{LF}} ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งโป่ง ต าบล

ทุ่งยาว อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวยีงเหนือ 

ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ลาหลวง 

ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สุ ต าบล

แม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่เตีย๋ ต าบล

ท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่โถ ต าบล

แม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกอกหลวง 

ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ปาง ต าบล

สนัติคีรี อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ฮ ุต าบล

แม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสาม 

ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ลาป่าแก่ 

ต าบลขนุแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลละอูบ ต าบล

หว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลสบเมย ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย

 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สามแลบ 

ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสบเมย ต าบล

แม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกองกอ๋ย 

ต าบลกองกอ๋ย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกองแปเหนือ 

ต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยม่วง 

ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเลโคะ๊ ต าบล

สบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอมุโละ๊ ต าบล

แม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผาผ่า ต าบล

แม่คะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารในสถานบริการ 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ละนา 

ต าบลปางมะผา้ อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 257,500                      

กรมการแพทย์ 13,043,100                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 12,746,100                

โครงการผูเ้สพ ผูต้ดิยา และสารเสพตดิไดร้บัการบ าบดั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 12,746,100                

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการบ าบดัรกัษายาเสพตดิ 12,746,100                

งบลงทนุ 12,746,100                

ครุภณัฑ์ 2,436,900                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 892,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑง์านบา้นงานครวัเพือ่การซกัฟอกผา้ปนเป้ือน

เชื้อโรคหรือผา้ผูป่้วยติดเชื้อ ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั ชดุ 1 531,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑง์านบา้นงานครวัตามมาตรฐานการสุขาภบิาล

อาหาร ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 361,600                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ระบบบ าบดัน า้เสยี ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 112,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,432,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑก์ารแพทยเ์พือ่การดูแลผูป่้วยบ าบดัดว้ยยาเม

ทาโดนที่มอีาการโรคทางกายแทรกซอ้น ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 532,300                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็จ่ายยาระบบอตัโนมตัิ ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 2 900,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,309,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,793,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารพสัดุ 2 ชัน้ ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 9,793,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 516,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายอากาศในหอ้งแยกผูป่้วยแพร่เชื้อทาง

อากาศ ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รายการ 1 516,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 297,000                   

องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอด 297,000                   

พฒันาการรกัษาระดบัตตยิภูมแิละสูงกวา่ 297,000                   

งบด าเนินงาน 297,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 297,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 297,000                      

กรมควบคุมโรค 1,367,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,367,000                 

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1,367,000                 

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1,367,000                 

งบลงทนุ 1,367,000                 
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ครุภณัฑ์ 1,367,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,367,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 1.1

 แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 1 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนตว์บิาก ขนาด 150 ซซี ีศูนยค์วบคุม

โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 5 410,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 4,432,000                 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 695,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 695,000                   

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 495,000                   

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 495,000                   

งบอดุหนุน 495,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 495,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัก า้ก่อ ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสริิมงคลธรรมาวาส ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าปุ๊  ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสบป่อง ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแม่ของ ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เมอืงแปง (ศรีวชิยั) ต าบลเมอืงแปง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าขาม ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัประตูเมอืง ต าบลแม่เงา อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัขุม่ ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแม่สุ ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสนัติพฒันา ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสลา่เชยีงตอง ต าบลเสาหนิ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งแลง้ ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยสงิห ์ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นไหม ้ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วดั 1 33,000                        
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ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 200,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 200,000                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมธรีราชมหามนีุ ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 3,737,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 3,737,000                 

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 3,737,000                 

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 3,737,000                 

งบลงทนุ 3,737,000                 

ครุภณัฑ์ 3,304,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,304,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.เฉลมิพระเกยีรติ ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.บา้นวาทู ต าบลเสาหนิ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.บา้นแม่เหลอ ต าบลเสาหนิ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.บา้นหว้ยโปงเลา ต าบลแม่กิ ๊อ  าเภอขนุยวม จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.บา้นหว้ยมะโอ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.ชมรมอนุรกัษพ์ทุธศิลปไทยอนุสรณ์ ต าบลถ า้ลอด 

อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.ชมรมอนุรกัษพ์ทุธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 ต าบลนาปู่ป้อม 

อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) หอ้ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.พลเอก อรชนุ พบูิลนครินทร ์ต าบลปางมะผา้ อ าเภอ

ปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) หอ้ง 1 413,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 433,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 433,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน รอ้ย ตชด.337 ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่

สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สาย 1 433,000                      

หน่วยงำนของศำล 41,692,900                

ส านกังานศาลยตุธิรรม 41,692,900                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 41,692,900                

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 41,692,900                

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 41,692,900                

งบรายจ่ายอื่น 41,692,900                
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลเยาวชนและครอบครวั

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ขนาด 4 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 40,985,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลเยาวชนและ

ครอบครวัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ขนาด 4 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและ

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดั แห่ง 1 707,900                      

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลจอง

ค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน 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 าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ต าบลจองค า อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 57,412,300                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 102,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 102,000                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 102,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 102,000                   

งบอดุหนุน 102,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไร่ 100 102,000                      

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 519,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 519,700                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 519,700                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 519,700                   

งบลงทนุ 63,200                     

ครุภณัฑ์ 63,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเกา้อี้ส  านกังาน 7 ตวั ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครื่อง 1 28,200                        

งบอดุหนุน 456,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 456,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 456,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานแม่ฮ่องสอน ต าบล

จองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 1 220,400                      

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 านกังานแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คนั 1 236,100                      

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 56,790,600                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 56,790,600                

โครงการการบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาสนามกฬีา 56,790,600                

การบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาสนามกฬีา 56,790,600                

งบลงทนุ 56,790,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,790,600                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 56,790,600                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสนามกฬีาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต าบลผาบ่อง อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 56,790,600                   

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 316,282,300               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 74,731,500                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 74,731,500                

โครงการยกระดบัและเชื่อมโยงการคา้ การลงทนุ และการคา้ชายแดน 50,000,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางเพือ่ส่งเสริมการคา้ชายแดน 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: กจิกรรมก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแม่ฮ่องสอน

 3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 – บา้นแม่สามแลบ ต าบลสบเมย 

อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ช่วง กโิลเมตรที่ 62 + 873 ถงึ กโิลเมตรที่

 69 + 873 ระยะทางรวม 7.000 กโิลเมตร พรอ้มอปุกรณ์อ านวยความ สายทาง 1 50,000,000                   

โครงการยกระดบัการแขง่ขนัในระบบธุรกจิเกษตร 2,731,500                 

ยกระดบัการแขง่ขนัในระบบธุรกจิเกษตร 2,731,500                 

งบด าเนินงาน 2,731,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,731,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 46,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 2,336,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ งาน 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร งาน 0 33,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 0 42,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจประเมนิแปลง GAP 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาผลติภณัฑ์ 0 2,207,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 115,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 232,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 76,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 111,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 44,400                        

โครงการส่งเสริมการขยายตลาดทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ท ัง้ในและ

ต่างประเทศ 8,000,000                 

พฒันาและยกระดบัการทอ่งเทีย่วพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเพือ่การท่องเที่ยวเลยีบสนามบนิปาย (สาย

ทาง มส.ถ 1-0014 บา้นหว้ยปู –บา้นน า้ของ ) ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย  

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (โดยวธิ ีPavement In - Place Recycling) กวา้ง 5.50

 เมตร และกวา้ง 8.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 2,240 เมตร หรือมพีื้นที่ สายทาง 1 8,000,000                    

โครงการส่งเสริมเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์การทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 14,000,000                

เสริมสรา้งเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์การทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 14,000,000                

งบด าเนินงาน 14,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 1 งาน 0 14,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมแลกเปลีย่นวฒันธรรมของกลุม่

ชาติพนัธุล์า้นนา 4 จงัหวดั 1 งาน 0 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมมหกรรมวฒันธรรมชาติพนัธุ์ 1 งาน 0 7,000,000                    

จงัหวดัแมฮ่่องสอน 241,550,800              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 241,550,800              

การพฒันาดา้นสงัคม 141,054,800              

แกไ้ขปญัหาความยากจนและยกระดบัคุณภาพชวีติประชาชนจงัหวดัแมฮ่่องสอน 11,403,200                

งบด าเนินงาน 11,403,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,403,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 873,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,100,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 507,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการส่งเสริมสมัมาชพีชมุชน และ

การประชาสมัพนัธ์ งาน 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,017,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 524,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,241,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 251,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,885,400                    

ขยายผลโครงการตามแนวพระราชด าริและโครงการหลวงจงัหวดัแมฮ่่องสอน 6,046,600                 

งบด าเนินงาน 6,046,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,046,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 228,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 938,400                      
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 938,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 130,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 130,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 615,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 370,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 245,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,048,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 70,000                        

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ

ประชาชนในจงัหวดัแมฮ่่องสอน 88,855,000                

งบลงทนุ 88,855,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 88,855,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคว์ดัพระธาตุดอยกองมู 

ภายในบริเวณวดัพระธาตุดอยกองมู ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน หลงั 1 17,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 35,780,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1,175 เมตร หนา 0.15 เมตร และปรบัปรุงผวิจราจร Asphaltic Concrete 

(ปูบน Tack Coat) โรงเรียนแม่สะเรียง บริพตัรศึกษา ต าบลบา้นกาศ 

อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 4,130,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งผวิจราจรแบบแอสฟลัติกคอนกรีตทบัผวิทางเดมิ

แบบคอนกรีตเสริมเหลก็ แยก ทล.108 ถงึสุดเขตเทศบาลต าบลขนุยวม 

ป๊อกวทิยาทรายมูล ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 565 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,280 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ต าบลขนุยวม อ าเภอ สายทาง 1 1,277,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หรือถนนลาดยาง เขา้

เมอืงยวมโบราณ  กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอ สายทาง 1 1,798,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายวดัโวหารคุณ กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 513 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

2,052 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั สายทาง 1 1,589,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนรอบหมู่บา้น กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

2,800.00 ตร.ม. บา้นแม่แลบ หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย สายทาง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,340 ตารางเมตร 

บา้นทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 777,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,400 ตารางเมตร 

บา้นท่าสองแควทางไปโบสถค์าทอลคิ หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลา สายทาง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง เลยีบคลองส่ง

น า้พลงัไฟฟ้า  กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 960.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,880.00 ตารางเมตร บา้นทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งยาว 

อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 1,626,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง บา้นทุ่งยาวใต-้

ฝายน า้ลน้บา้นทุ่งยาว กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,400 ตารางเมตร บา้นทุ่งยาวใต ้ หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่ง

ยาว อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 812,400                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง บา้นรอ้งแหยง่-

ปากทางบา้นพาสุข กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 1,245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,357.50 ตารางเมตร บา้นรอ้งแหยง่ หมู่ที่ 10 

ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 2,448,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

654.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,616 ตารางเมตร 

และลานอเนกประสงค ์คอนกรีตเสริมเหลก็ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,236 ตาราง

เมตร ภายในโรงเรียนหอ้งสอนศึกษา ในพระอปุถมัภฯ์  ต าบลจองค า อ าเภอ

เมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 2,555,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง ถนนภายใน

หมู่บา้นกงุแกง กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 357.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,428 ตารางเมตร บา้นกงุแกง หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งยาว สายทาง 1 842,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายคนัคลอง 2  กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,720 

ตารางเมตร บา้นแม่เยน็ หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ฮี้ อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 1,060,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบา้นหยอ่มศิริ

ราช กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผวิ

จราจรไม่นอ้ยกวา่ 2,560 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 บา้นขนุยวม ต.ขนุยวม อ. สายทาง 1 1,386,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางระหวา่งหมู่บา้น

 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บา้นโทง้สาแล หมู่ที่ 7

 ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 535,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. สายทางระหวา่งทางแยกบา้นน า้ฮูผา

เสือ่-บา้นน า้ฮูผาเสือ่ ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 700.00 ม. หนา 0.15 ม. หมู่ที่

 4 ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 1,870,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ระหวา่งหมู่บา้น กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผวิคอนกรีตไม่

นอ้ยกวา่ 2,240 ตารางเมตร บา้นเมอืงแพม หมู่ที่ 5 - บา้นแอลา หมู่ที่ 7 

ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ระหวา่งหมู่บา้น กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผวิคอนกรีตไม่

นอ้ยกวา่ 2,280 ตารางเมตร บา้นแอโก ๋(บา้นบริวาร) หมู่ที่ 2 - บา้นแสนค า

ลอื หมู่ที่ 2 ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ตารางเมตร 

สายทางบา้นแม่ละนา หมู่ที่ 1 - บา้นยาป่าแหน หมู่ 5  ต าบลปางมะผา้ 

อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 1,954,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ระหวา่งหมู่บา้น กวา้ง 

4.00 เมตร ระยะทาง 630 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

2,520 ตารางเมตร สายทางบา้นยาป่าแหน หมู่ที่ 5- บา้นหว้ยแหง้ หมู่ที่ 6  

ต าบลถ า้ลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 1,989,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหนองมะแง กวา้ง 

3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

2,400 ตารางเมตร บา้นผาผ่า แม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 1 ต าบลแม่คะตวน อ าเภอ สายทาง 1 1,388,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,721,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารอเนกประสงค ์บุญชู ตรีทอง 

โรงเรียนหอ้งสอนศึกษา ในพระอปุถมัภฯ์ ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 6,721,200                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 29,353,600                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในหมู่บา้น โดยใชแ้อสฟลัติกคอนกรีต

ทบัถนนเดมิ พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 21,104 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ต าบลเวยีงใต ้

อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 8,133,600                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมและปรบัปรุงถนน (Asphaltic Concrete) กวา้ง

 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 968 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,872 

ตารางเมตร สายทาง หมู่ที่ 1 บา้นโป่ง-หมู่ที่ 8 บา้นศรีดอนชยั ต าบลเวยีง

เหนือ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 1,337,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีตแบบโอเวอรเ์ลย ์

เสน้ทางบา้นหว้ยสงิหใ์ต-้บา้นคอนผึ้ง กวา้ง 1.00 เมตร 2 ขา้ง ยาว 790.00 

เมตร  หมู่ที่ 5 ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 820,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต กวา้ง 5.00 เมตร 

ยาว 136.00 เมตร และกวา้ง 4.00 เมตร ความยาวรวม 2,808 เมตร และ

ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต จ านวน 4 จดุ หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 12,350 ตารางเมตร สายทางบา้นน า้ดบิ หมู่ที่ 1-บา้นคะปวง หมู่ที่ 8  ต าบล

แม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 3,604,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement 

In-Place Recycling) กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 3.42 

กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 20,520 ตารางเมตร สายทาง มส.ถ.1-009

 บา้นหว้ยหยวก-บา้นแม่โถกลาง ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั สายทาง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมและปรบัปรุงถนน Asphaltic Concrete กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 446.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

1,784 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บา้นโฮ่ง-หมู่ที่ 2 บา้นใหม่ ต าบลเวยีงเหนือ สายทาง 1 616,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งผวิจราจรแบบแอสฟลัติกคอนกรีตทบัผวิทางเดมิ

แบบคอนกรีตเสริมเหลก็ สามแยกไปโรงเรียนพทุธเกษตรถงึสุดเทศบาล

ต าบลขนุยวม ป๊อกวทิยาทรายมูล กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 485.00 เมตร หนา

 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,960 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ต าบล

ขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 1,099,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งผวิจราจรแบบแอสฟลัติกคอนกรีตทบัผวิทางเดมิ

แบบคอนกรีตเสริมเหลก็ จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 3,569 ตร.ม.

 สามแยก ทล-108 - ทล.1263 ป๊อกวทิยาทรายมูล หมู่ที่ 1 ต าบลขนุยวม 

อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางเขา้ถ า้แม่ละนา 

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 2,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ต าบลปางมะผา้ อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั สายทาง 1 1,744,000                    พฒันาแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่การอปุโภคบริโภคและการเกษตรจงัหวดั

แมฮ่่องสอน 19,174,000                

งบลงทนุ 19,174,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,174,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,425,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้ คสล. นาปางลอ้ เพือ่การเกษตรบา้น

หมอกจ าแป่ ขนาดกวา้ง 1.00 ม. ลกึ 1.00 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 1,000 ม. 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ตร.ม. บา้นหมอกจ าแป่ หมู่ที่ 1 ต าบลหมอก

จ าแป่ อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้ คสล. (ต่อจากของเดมิ) ขนาดกวา้ง 

0.90 ม. ยาว 400 ม. ลกึ 0.60 ม. ล าหว้ยผึ้ง ม.2 - สวนเกษตร บ.แม่ปอถา่

 ม.6 ต าบลท่าผาปุ้ ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 825,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้ ขนาดกวา้ง 80 ม. ยาว 240 ม. ลกึ 5 ม. 

หรือมปีริมาณงานไม่นอ้ยกวา่ 96,000 ลบ.ม. พรอ้มวางท่อส่งน า้ ระยะทาง 

1,800 ม. บา้นขนุยวม หมู่ที่ 1 ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดั แห่ง 1 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายชะลอน า้แบบกึ่งถาวร จ านวน 6 จดุ (จดุที่ 1 

หว้ยอะกอง, จดุที่ 2 หว้ยวงัมูล, จดุที่ 3 หว้ยน า้ริน, จดุที่ 4 หว้ยไก่ป่า, จดุที่

 5 หว้ยนา) หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 6 800,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายชะลอน า้แบบกึ่งถาวร จ านวน 6 จดุ หว้ย

มะไฟ บา้นสุขใจ หมู่ที่ 9 ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดั แห่ง 6 800,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,249,000                    

รายการระดบัที1่: เรียงกลอ่งเกเบยีลบรรจหุนิใหญ่ป้องกนัตลิง่พงั คนัดนิ

คลองส่งน า้หนองปู่ดง้ ขนาดกวา้ง 3.00 ม. สูง 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. 

บา้นคอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 5,249,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพระบบประปาหมู่บา้นเพือ่แกไ้ขปญัหาภยั

แลง้ โดยวางท่อประปาพวีซีขีนาด 4 น้ิว ความยาว 9.650 กม. ท่อเหลก็ GS 

ขนาด 4 น้ิว ความยาว 850 ม. ท่อพวีซีขีนาด 3 น้ิว ความยาว 1.00 กม. 

พรอ้มอปุกรณ์ประกอบระบบประปา  หมู่ที่ 1,2,3,7 ต าบลแม่คะตวน อ าเภอ ระบบ 1 4,500,000                    

พฒันาระบบบริการสาธารณสุขใหม้คุีณภาพและบริการประชาชนไดอ้ยา่งท ัว่ถงึ 4,916,000                 

งบด าเนินงาน 4,916,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,916,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 996,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,435,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,435,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 547,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 220,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 86,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,728,000                    

อนุรกัษ ์สบืสาน ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วฒันธรรม กลุ่มชาตพินัธุ์

จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1,660,000                 

งบด าเนินงาน 1,660,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 558,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 558,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 946,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรมกิ่งกะหร่า-โต งาน 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัลานวฒันธรรมชาติพนัธุช์าวดอย งาน 1 446,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 16,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 16,400                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร บาท 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในพธิทีางศาสนา บาท 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 29,500                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,606,500                 
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อนุรกัษท์รพัยากรพื้นทีลุ่่มน า้ 870,000                   

งบด าเนินงาน 870,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 870,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารราษฎรร่วมกจิกรรม 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าอาหารและอาหารวา่งเครื่องดื่ม ใหก้บั

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมฯ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 100,000                      

บริหารจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย 1,736,500                 

งบด าเนินงาน 1,736,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,736,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 194,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,483,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,483,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 33,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 16,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 16,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 25,000                        

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 15,881,900                

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิจงัหวดัแมฮ่่องสอน 7,846,200                 

งบด าเนินงาน 7,846,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,846,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 662,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,302,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 5,302,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 306,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหาร 0 216,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัอาหารวา่งและเครื่องดื่ม บาท 0 63,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ บาท 0 27,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,228,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 444,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 784,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 348,000                      

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์ 2,051,200                 

งบด าเนินงาน 2,051,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,051,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 277,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,579,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,579,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 10,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ บาท 0 10,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 184,000                      



97 / 99

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 24,000                        

เสริมสรา้งความม ัน่คงภายในและตามแนวชายแดนในพื้นทีจ่งัหวดัแมฮ่่องสอน 5,984,500                 

งบด าเนินงาน 5,984,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,984,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 649,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,959,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,959,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 160,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหาร 0 30,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ พรอ้มเชื้อเพลงิ งาน 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัอาหารวา่งและเครื่องดื่ม บาท 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,924,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 112,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,812,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 10,000                        

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 9,247,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการคา้ การลงทนุ และการคา้ชายแดนจงัหวดัแมฮ่่องสอน 9,247,000                 

งบด าเนินงาน 9,247,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,247,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 86,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,216,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,216,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,866,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถตูพ้รอ้มน า้มนัเชื้อเพลงิ 0 456,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเพือ่การส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา

ผลติภณัฑง์าแปรรูปใหม้ศีกัยภาพเพิม่มูลค่าในดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น งาน 1 4,477,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑ์

ชมุชนของกลุม่ธุรกจิทอ้งถิน่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 0 1,933,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 47,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 47,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 72,760,600                

ยกระดบัและพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศและธรรมชาติ 35,567,000                

งบด าเนินงาน 526,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 526,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 526,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเพือ่การสือ่สารประชาสมัพนัธ ์งาน/ งาน 1 526,000                      

งบลงทนุ 35,041,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,041,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 29,918,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ มส.3017 แยก ทล.105-

บ.แม่หลยุ ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร (กม.ที่ 16+095-19+095) เพือ่การ

ท่องเที่ยวเชงินิเวศธรรมชาติและเชือ่มโยงเขา้สู่โครงการพระราชด าริสบโขง 

ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งเสริมผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต มส.4025 

สายบา้นแม่สะกดึ-บา้นท่าโป่งแดง ความกวา้งเฉลีย่ 5.50-7.00 เมตร ความ

ยาว 2,675 ม. หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,832 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 บา้นแม่

สะกดึ-หมู่ที่ 5 บา้นท่าโป่งแดง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 5,918,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบา้นแม่โถกลาง-

บา้นขนุแม่ลานอ้ย สายต าบลแม่โถ-ต าบลขนุแม่ลานอ้ย กวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 770.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,620 

ตารางเมตร บา้นแม่โถกลาง หมู่ที่ 3 ต าบลแม่โถ–บา้นขนุแม่ลานอ้ย หมู่ที่ 1

 ต าบลขนุแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สายทาง 1 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,123,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่ท่องเที่ยวทุ่งดอกบวัตอง โดยก่อสรา้งหนิ

เรียงยาแนวบนัไดทางขึ้น ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ทางขึ้นอาคารเฉลมิพระ

เกยีรติ พรอ้มลาน คอนกรีตเสริมเหลก็ พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 770.00 ตาราง

เมตรแหลง่ท่องเที่ยวทุ่งดอกบวัตองแม่เหาะ หมู่ที่ 4 ต าบลแม่เหาะ อ าเภอ แห่ง 1 3,150,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันใ์นเขตเทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน ต าบล

จองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,973,000                    

ยกระดบัและพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์วถิชีวีติ ประเพณี และวฒันธรรม 28,043,000                

งบด าเนินงาน 5,779,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,779,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,611,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 84,600                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 84,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,404,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,404,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,056,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถตูพ้รอ้มน า้มนัเชื้อเพลงิ 0 256,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการเปิดตวัหมู่บา้นการจดัการท่องเที่ยว

เชงิประวตัิศาสตร์ งาน 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 622,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 552,800                      

งบลงทนุ 22,263,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,263,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,585,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบนัไดนาคและปรบัปรุงทางขึ้นวดัพระธาตุจอม

กติติ ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 11,585,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 10,678,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละอาคารท่าเรือประวตัิศาสตรบ์า้นท่า

โป่งแดง 160 ปี ท่าเรือบา้นท่าโป่งแดง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน

 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงั 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันว์ดัจอมแจง้ ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่

สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 4,256,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัภูมทิศันว์ดัจอมทอง ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะ

เรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แห่ง 1 1,922,800                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01580000 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

ส่งเสริมเกษตรปลอดภยัสู่อนิทรีย ์เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วจงัหวดัแมฮ่่องสอน 

(AGRO TOURISM MAEHONGSON) 4,303,200                 

งบด าเนินงาน 4,303,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,303,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 158,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 1,045,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่พรอ้มระบบโสตทศันูปกรณ์ บาท 0 14,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานวนัเปิดหมู่บา้นท่องเที่ยวนิเวศเชงิ

เกษตรปลอดภยั พรอ้มจดัตลาดสนิคา้เกษตรจ าหน่ายสนิคา้เกษตร งาน 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าและติดต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์ งาน 0 31,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานรณรงคก์ารท่องเที่ยวเชงิเกษตร งาน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 376,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 57,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 316,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 62,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,466,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 395,000                      

พฒันาศกัยภาพการบริการ และการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ สู่มาตรฐานสากล 3,775,800                 

งบด าเนินงาน 3,775,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,775,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,348,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,255,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,255,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 417,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 72,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมตลาดเมอืงปอน งาน 0 345,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 585,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 20,000                        

ส่งเสริมยกระดบัพฒันาผลติภณัฑ ์OTOP ผลติภณัฑช์มุชน และวสิาหกจิชมุชนใน

เครือขา่ยเกษตรกรรมทางเลอืกจงัหวดัแมฮ่่องสอน 1,071,600                 

งบด าเนินงาน 1,071,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,071,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 129,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 544,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 544,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 362,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 262,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 36,000                        


