
No. ปีงบ. ช่ือโครงการ ช่ือองค์กร จังหวดั
วนัที่

ลงนาม
มูลค่า
(บาท)

เป้าหมายการ

สนับสนุน

1 47 โครงการป้องกนัและช่วยเหลือผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของการคา้มนุษย์ มลูนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ กรุงเทพฯ พะเยา 16/2/2548 3,463,472 หอประชุมใหญ่

2 48 โครงการขนส่งรถดบัเพลิงและป้ัมยกมือสอง เทศบาลต าบลดอกค าใต้ พะเยา 25/8/2548 594,023 ค่าขนส่งรถดบัเพลิง

3 48 โครงการขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉินมือสอง เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 25/8/2548 435,562 ค่าขนส่งรถพยาบาล

4 48
โครงการก่อสร้างศูนยส์นบัสนุนกลุ่มเพ่ือเพ่ือน (ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
และผูป่้วยเอดส์)

โรงพยาบาลแมแ่ตง เชียงใหม่ 22/2/2549 714,104 ศูนยส์นบัสนุนฯ

5 49 โครงการสร้างอาคารเรียนส าหรับนกัเรียนชาวไทยภูเขา โรงเรียนบา้นใหม่ แมฮ่่องสอน 25/5/2549 1,709,100 อาคารเรียน

6 49 โครงการบรรเทาและแกไ้ขภยัธรรมชาติ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงใหม่ 13/7/2549 1,680,000 เรือกูภ้ยั

7 49
โครงการเกษตรอินทรียเ์พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลเชิงดอย

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชิงดอย เชียงใหม่ 18/10/2549 1,542,200 ศูนยถ่์ายทอดฯ

8 49 โครงการก่อสร้างหอพกันกัเรียนท่ีโรงเรียนบา้นนาหลวง โรงเรียนบา้นนาหลวง แพร่ 21/11/2549 3,594,100 หอพกั

9 49
โครงการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาส าหรับเด็กพิการทาง
สายตา

โรงเรียนสอนคนตาบอดสนัติ
จินตนา

แพร่ 11/1/2550 3,593,400
โรงอาหาร/อุปกรณ์/

รถปิคอั้พ

10 49 โครงการก่อสร้างศูนยฝึ์กอบรมรีไซเคิลขยะครัวเรือน เทศบาลต าบลสนัก าแพง เชียงใหม่ 25/1/2550 3,528,900 ศูนยเ์รียนรู้ฯ

รายช่ือโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกจิแบบให้เปล่าขั้นพืน้ฐานและความมัน่คงทางด้านมนุษย์(จจีพีี)

สถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุ่ น ณ นครเชียงใหม่
พ.ศ.2547 - พ.ศ.2560
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11 49 โครงการก่อสร้างหอพกัส าหรับนกัเรียนชาวไทยภูเขา โรงเรียนสหมิตรวิทยา เชียงใหม่ 30/1/2550 3,608,900 หอพกั

12 49 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนท่ีโรงเรียนบา้นแมด่อกแดง โรงเรียนบา้นแมด่อกแดง เชียงใหม่ 9/3/2550 2,957,300 อาคารเรียน

13 50 โครงการก่อสร้าง ศูนยก์ารเรียนรู้ป่าชุมชนเพ่ือการพฒันาย ัง่ยนื
มลูนิธิส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือพฒันาชุมชน

ล าพูน 11/7/2550 2,373,500 ศูนยก์ารเรียนรู้

14 50 โครงการสร้างหอพกัและโรงประชุมส าหรับนกัเรียนชาวไทยภูเขา โรงเรียนบา้นหวัฝาย เชียงใหม่ 11/10/2550 3,252,000 หอพกั/โรงประชุม

15 50 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนส าหรับนกัเรียนชาวไทยภูเขา โรงเรียนบา้นห้วยตอง แมฮ่่องสอน 19/10/2550 1,753,000 อาคารเรียน

16 50
โครงการก่อสร้างหอนอนและบา้นพกันกัเรียนส าหรับโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25 แพร่ 12/12/2550 3,251,500 หอพกั

17 50
โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพกัส าหรับโรงเรียนปริยติัธรรม ณ 
อ าเภอสะเมิง

โรงเรียนวดัสะเมิงวิทยา เชียงใหม่ 6/3/2551 3,256,500 หอพกั

18 50
โครงการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ฝึกทกัษะการด ารงชีพดว้ยตนเอง
เพ่ือนกัเรียนพิการ

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล แพร่ 6/3/2551 1,799,400
อาการฝึกทกัษะ
อาชีพ/บา้นเพ่ือฝึก
ทกัษะการด ารงชีวิต

19 51
โครงการก่อสร้างศูนยส์นบัสนุนส าหรับผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและผูป่้วย
เอดส์ ในอ าเภอสะเมิง

โรงพยาบาลสะเมิง เชียงใหม่ 16/9/2551 3,003,000 ศูนยส์นบัสนุนฯ

20 51
โครงการการก่อสร้างสะพานใหมท่ดแทนสะพานเดิมท่ีเสียหาย
เน่ืองจากอุทกภยัในเขตต าบล
แมห่อพระอ าเภอแมแ่ตง

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมห่อ
พระ

เชียงใหม่ 29/9/2551 1,500,000 สะพาน

21 51
โครงการสร้างหอพกัส าหรับเด็กชาวไทยภูเขา โรงเรียนไตรธาร
วิทยา อ าเภอเวียงสา

โรงเรียนไตรธารวิทยา น่าน 1/10/2551 2,869,100 หอพกั
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22 51
โครงการพฒันาการบริการทางการแพทยส์ าหรับชาวไทยภูเขาใน
พ้ืนท่ีทุรกนัดาร

โรงพยาบาลสบเมย แมฮ่่องสอน 28/10/2551 1,735,000 รถพยาบาล

23 51
โครงการก่อสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ยาเสพติดเพ่ือการศึกษาของ
นกัเรียนและเยาวชนอ าเภอปาย

โรงเรียนปายวิทยาคาร แมฮ่่องสอน 15/1/2552 1,979,000 ศูนยก์ารเรียนรู้

24 51
โครงการก่อสร้างอาคารหอพกันกัเรียนให้แก่โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์แมจ่นั อ  าเภอแมจ่นั

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แมจ่นั เชียงราย 22/1/2552 2,987,000 หอพกั

25 51
โครงการก่อสร้างอาคารหอพกันกัเรียนท่ีโรงเรียนบา้นป่าก๊อ 
อ าเภอแมอ่าย

โรงเรียนบา้นป่าก๊อ เชียงใหม่ 27/1/2552 1,667,000 หอพกั

26 51 โครงการก่อสร้างโรงอาหารและห้องสมดุส าหรับชาวไทยภูเขา มลูนิธิสารผนัสนัติภาพ เชียงใหม่ 24/3/2552 1,500,000 โรงอาหาร/ห้องสมดุ

27 52
โครงการพฒันาการบริการทางการแพทยส์ าหรับผูอ้ยูอ่าศยัใน
พ้ืนท่ีทุรกนัดารอ าเภอปาย

โรงพยาบาลปาย แมฮ่่องสอน 12/10/2552 3,070,000
รถพยาบาล/รถ
ขบัเคล่ือนส่ีลอ้

28 52
โครงการก่อสร้างอาคารหอพกันกัเรียนท่ีโรงเรียนชุมชนศิลาแลง 
อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน

โรงเรียนชุมชนศิลาแลง น่าน 24/12/2552 3,163,000 หอพกั

29 52
โครงการก่อสร้างหอพกันกัเรียนท่ีโรงเรียนบา้นกาดวิทยาคม  
อ าเภอแมว่าง จงัหวดัเชียงใหม่

โรงเรียนบา้นกาดวิทยาคม เชียงใหม่ 24/12/2552 3,322,000 หอพกั

30 52
โครงการก่อสร้างศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้การพ่ึงพาตวัเองของชน
เผ่า อ  าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่

มลูนิธิไทย-ลาหู่ เชียงใหม่ 12/1/2553 2,615,000 ศูนยก์ารเรียนรู้/หอพกั

31 52
โครงการก่อสร้างศูนยส่์งเสริมเกษตรกรรมอินทรีย ์อ  าเภองาว 
จงัหวดัล าปาง

มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม ล าปาง 20/1/2553 3,012,000 ศูนยก์ารเรียนรู้

32 52
โครงการก่อสร้างสถานรับเล้ียงเด็กและหอพกัเยาวชนเพ่ือชนเผ่า
ในอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่

มลูนิธิพนัธบริการเพ่ือชนเผ่า เชียงใหม่ 20/1/2553 3,175,500
สถานรับเล้ียงเด็ก 

และหอพกั

33 52
โครงการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการส่งเสริมเกษตรกรรมอินทรีย ์ 
จงัหวดัพะเยา

มลูนิธิศูนยฝึ์กอบรมการเกษตร
และอาชีพ

พะเยา 12/2/2553 2,789,500
เคร่ืองมือการเกษตร/

ยานพาหนะ
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34 53
โครงการจดัหารถดบัเพลิงประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลแมส่าบ
อาเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมส่าบ เชียงใหม่ 21/9/2553 3,475,000 รถดบัเพลิง

35 53
โครงการก่อสร้างประปาภูเขาส าหรับชุมชนบนท่ีสูง อ าเภอ
แมส่รวย จงัหวดัเชียงราย

หน่วยพฒันาและบรรเทาทุกขแ์ห่ง
ประเทศไทย(แอด็ดร้าแห่งประเทศไทย)

เชียงราย 25/11/2553 2,427,500 ระบบประปาภูเขา

36 53
โครงการพฒันาการระบบส่งต่อและระบบบริการสุขภาพในพ้ืนท่ี
ทุรกนัดาร อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวดัแมฮ่่องสอน

โรงพยาบาลแมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 24/1/2554 3,168,000
รถพยาบาล/รถ

ขบัเคล่ือนส่ีลอ้/อุปกรณ์

37 53
โครงการก่อสร้างอาคารพกันอนนกัเรียนท่ีโรงเรียนเวียงผาวิทยา 
อ าเภอแมส่รวย จงัหวดัเชียงราย

โรงเรียนเวียงผาวิทยา เชียงราย 10/2/2554 3,558,500 หอพกั

38 53
โครงการก่อสร้างศูนยฝึ์กอบรมอาชีพพ้ืนบา้นและสุขภาพ
ทางเลือกชนเผ่า  ณ อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงราย

สมาคมเพ่ือการศึกษาและ
วฒันธรรมชาวอาข่า

เชียงราย 15/3/2554 3,440,700 อาคารศูนยฝึ์กอบรม

39 53
โครงการก่อสร้างอาคารหอพกันกัเรียนแก่โรงเรียนบา้นเลโคะ 
อ าเภอสบเมย จงัหวดัแมฮ่่องสอน

โรงเรียนบา้นเลโคะ แมฮ่่องสอน 18/3/2554 3,602,000 หอพกั

40 53
โครงการส่งเสริมการฝึกทกัษะอาชีพส าหรับผูพิ้การ  ณ  อ  าเภอ
แมส่ะเรียง จงัหวดัแมฮ่่องสอน

มลูนิธิคริสเตียนบริการ (แบบ๊ติสท)์ แมฮ่่องสอน 21/3/2554 3,363,200
อาคารส่งเสริมการ
ฝึกทกัษะอาชีพ

41 54
โครงการจดัหารถดบัเพลิงประจ าเทศบาลต าบลท่าเด่ืออ าเภอดอย
เต่า จงัหวดัเชียงใหม่

เทศบาลต าบลท่าเด่ือ เชียงใหม่ 8/3/2555 3,508,000 รถดบัเพลิง

42 54
โครงการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาส าหรับเด็กพิการทุก
ประเภท ณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดั
ล าปาง

ล าปาง 21/3/2555 3,605,000 อาคารเรียน

43 54
โครงการพฒันาศกัยภาพสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมรายได้
ของผูสู้งอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่

สมาคมพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
ชุมชน

เชียงใหม่ 21/3/2555 1,912,000 ค่าจดัอบรม

44 54
โครงการส่งเสริมการเขา้ถึงสิทธิการศึกษาและสุขภาพในกลุ่มคน
ดอ้ยโอกาสในจงัหวดัเชียงราย

เครือข่ายสุขภาพชาติพนัธ์ุบน
พ้ืนท่ีสูง

เชียงราย 22/3/2555 1,365,300 ค่าจดัอบรม

45 54
โครงการพฒันาระบบพลงังานทางเลือก ระบบเกษตรปลอดภยั
และระบบรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งผสมผสานสู่ความย ัง่ยนืในชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

ล าปาง 22/3/2555 3,582,000 ค่าจดัอบรม
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46 54
โครงการช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ อ  าเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม่

มลูนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ 23/3/2555 3,635,500 ค่าจดัอบรม

47 55
โครงการพฒันาการระบบส่งต่อและระบบบริการสุขภาพในพ้ืนท่ี
ทุรกนัดาร อ าเภอแมล่านอ้ยจงัหวดัแมฮ่่องสอน

โรงพยาบาลแมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน 16/7/2555 3,563,000
รถพยาบาล/รถ
ขบัเคล่ือนส่ีลอ้/

48 55
โครงการจดัหารถบรรทุกน ้าดบัเพลิงเอนกประสงคพ์ร้อมติดตั้ง
เครนกระเชา้ไฟฟ้ายกสูง ประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น
กาดอ าเภอแมว่าง จงัหวดัเชียงใหม่

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกาด เชียงใหม่ 26/7/2555 2,825,000 รถดบัเพลิง

49 55
โครงการพฒันาระบบส่งต่อ และระบบบริการสุขภาพในพ้ืนท่ี
ทุรกนัดาร อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่

โรงพยาบาลอมก๋อย เชียงใหม่ 17/8/2555 1,813,000 รถพยาบาล

50 55
โครงการพฒันาระบบส่งต่อ และระบบบริการสุขภาพในพ้ืนท่ี
ทุรกนัดาร อ าเภอกลัยานิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่

โรงพยาบาลวดัจนัทร์เฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา

เชียงใหม่ 7/12/2555 1,312,000 รถพยาบาล

51 55
โครงการเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารจดัการขยะของเทศบาลต าบล
ท่าวงัผาจงัหวดัน่าน

เทศบาลต าบลท่าวงัผา น่าน 19/12/2555 3,650,800
ค่าจดัอบรมและ

อุปกรณ์

52 55
โครงการก่อสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการจดัการขยะเพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน ณ เทศบาลต าบลดู่ใต ้

เทศบาลต าบลดู่ใต้ น่าน 10/1/2556 3,147,900
ศูนยเ์รียนรู้และ
ถ่ายทอดฯ

53 55
โครงการก่อสร้างระบบน ้าประปาภูเขา ต  าบลท่าก๊อ อ าเภอ  แม่
สรวย จงัหวดัเชียงราย

หน่วยพฒันาและบรรเทาทุกขแ์ห่ง
ประเทศไทย(แอด็ดร้าแห่งประเทศไทย)

เชียงราย 30/1/2556 2,816,417 ระบบประปาภูเขา

54 55
โครงการช่วยเหลือศูนยพ์กัพิงผูล้ี้ภยั อาเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
ดา้นปรับปรุงสภาพท่ีอยูอ่าศยัการศึกษาและส่งเสริมทกัษะในการ
ประกอบอาชีพ

ท่ีวา่การอ าเภอเวียงแหง เชียงใหม่ 18/2/2556 1,022,000
รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้/
ปรับปรุงสภาพท่ีอยู่

อาศยั

55 55
โครงการพฒันาทกัษะดา้นการประกอบอาชีพและศกัยภาพของ
กลุ่มชาติพนัธุพ์มา่ ในต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จงัหวดั

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียง
หลวง

เชียงใหม่ 18/2/2556 1,806,000
ศูนยฝึ์กอาชีพและอุ

ปกร์

56 56
โครงการจดัหารถพยาบาลส าหรับประชาชนในพ้ืนท่ีทุรกนัดาร 
อ าเภอน ้าปาด จงัหวดัอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลน ้าปาด อุตรดิตถ์ 11/9//2556 1,515,000 รถพยาบาล
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57 56
โครงการจดัหารถดบัเพลิงประจ าเทศบาลต าบลสะเมิงใต ้อ  าเภอสะ
เมิง จงัหวดัเชียงใหม่

เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ เชียงใหม่ 23/9/2556 3,327,000
รถดบัเพลิงและ

อุปกรณ์ฉีดน ้าดบัเพลิง

58 56
โครงการพฒันาการบริการทางการแพทยเ์พ่ือประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ในพ้ืนท่ีทุรกนัดารห่างไกลท่ีอ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลบา้นโคก อุตรดิตถ์ 30/9/2556 3,344,000
รถพยาบาล/อุปกรณ์

ทางการแพทย์

59 56
โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพในพ้ืนท่ีห่างไกล อ าเภอทุ่ง
ชา้ง จงัหวดัน่าน

โรงพยาบาลทุ่งชา้ง น่าน 11/10//2556 3,415,000
รถพยาบาล/อุปกรณ์

ทางการแพทย์

60 56 โครงการพฒันาชุมชนเพ่ือป้องกนัการคา้มนุษยใ์นจงัหวดัพะเยา
มลูนิธิไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ 
สาขาพะเยา

พะเยา 28/11/2556 1,327,100
รถกูภ้ยั ค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินกิจกรรม

61 56 โครงการฟ้ืนฟูเด็กสมองพิการในจงัหวดัเชียงราย
มลูนิธิศูนยร์วมมิตรเพ่ือเด็กและ
เยาวชน

เชียงราย 12/02/2557 3,196,100
อาคารฟ้ืนฟูเด็ก
สมองพิการ/

62 56
โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพส าหรับประชาชน อ าเภอ
เชียงของ จงัหวดัเชียงราย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช
เชียงของ

เชียงราย 07/03/2557 3,494,000
รถพยาบาล/อุปกรณ์

ทางการแพทย์

63 56
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเพ่ือกลุ่มชาติพนัธ์ุพมา่ ในอ าเภอเมือง
 จงัหวดัเชียงใหม่

มลูนิธิส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ
และวฒันธรรมวดัป่าเป้า

เชียงใหม่ 17//01/2557 3,707,000 อาคารเรียน

64 57
โครงการจดัหารถดบัเพลิงประจ าเทศบาลต าบลแมแ่จ่ม อ าเภอแม่
แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่

เทศบาลต าบลแมแ่จ่ม เชียงใหม่ 24/09/2557 2,962,000 รถดบัเพลิง

65 57
โครงการจดัหารถดบัเพลิงประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลแมวิ่น 
อ าเภอแมว่าง จงัหวดัเชียงใหม่

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมวิ่น เชียงใหม่ 10/10/2557 2,860,000 รถดบัเพลิง

66 57
โครงการปรับปรุงระบบผลิตน ้าประปาบาดาลส าหรับโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ล าพูน 09/12/2557 3,144,000

ค่าใชจ่้ายในการ
ปรับปรุงระบบผลิด
น ้าประปาบาดาล

และติดตั้งระบบผลิต

67 57
โครงการพฒันาการบริการทางการแพทยเ์พ่ือประชาชนในพ้ืนท่ี
ทุรกนัดารอ าเภอเมืองปาน จงัหวดัล าปาง

โรงพยาบาลเมืองปาน ล าปาง 23/12/2557 2,655,000
รถพยาบาล/อุปกรณ์

ทางการแพทย์
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68 57
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนตา้นแรงแผ่นดินไหวส าหรับ
โรงเรียนบา้นดงมะดะ อ าเภอแมล่าว จงัหวดัเชียงราย

โรงเรียนบา้นดงมะดะ เชียงราย 21/1/2558 7,428,000 อาคารเรียน

69 57
โครงการพฒันาระบบการฟ้ืนฟูคนพิการในสถาบนัแมคเคนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูสภาพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่

สถาบนัแมคเคนเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพ เชียงใหม่ 23/3/2558 2,981,300
รถตูพ้ร้อมติดตั้ง

เคร่ืองยกรถเขน็และ
อุปกรณ์ ฟ้ืนฟูสภาพ

70 58
โครงการจดัหาอุปกรณ์ทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยโรคระบบ
หายใจเร้ือรังในจงัหวดัอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 16/7/2558 2,738,000 อุปกรณ์ทางการแพทย์

71 58
โครงการจดัหารถดบัเพลิงประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วย
โป่ง อ าเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่่องสอน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง แมฮ่่องสอน 13/10/2558 2,858,000 รถดบัเพลิง

72 58
โครงการจดัหารถพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทยเ์พ่ือ
ผูด้อ้ยโอกาสเขา้ถึงการรักษาพยาบาลในเมืองเชียงใหม ่จงัหวดั

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 28/10/2558 2,445,000
รถพยาบาล/อุปกรณ์

ทางการแพทย์

73 58
โครงการพฒันาระบบการบริการดา้นการแพทยใ์นเคหสถาน
ส าหรับประชาชนในอ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย

โรงพยาบาลขนุตาล เชียงราย 19/10/2558 3,522,000
รถพยาบาล/อุปกรณ์

ทางการแพทย์

74 58
โครงการจดัหารถบสัพร้อมติดตั้งเคร่ืองยกรถเขน็ส าหรับนกัเรียน
พิการในอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ เชียงใหม่ 24/12/2558 2,899,000 รถบสั

75 58
โครงการจดัหารถดบัเพลิงประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลโหล่ง
ขอด อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโหล่ง
ขอด

เชียงใหม่ 23/2/2559 2,800,000 รถดบัเพลิง

76 58
โครงการจดัหารถดบัเพลิงประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งหวั
ชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัแมล่  าพูน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งหวั
ชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง

ล าพูน 26/2/2559 2,800,000 รถดบัเพลิง

77 59
โครงการจดัหารถดบัเพลิงประจ าเทศบาลต าบลแมห่อพระ จงัหวดั
เชียงใหม่

เทศบาลต าบลแมห่อพระ เชียงใหม่ 2016/09/12 2,800,000 รถดบัเพลิง

78 59
โครงการพฒันาการบริการทางการแพทยเ์พ่ือประชาชนในพ้ืนท่ี
ทุรกนัดาร อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน

โรงพยาบาลขนุยวม แมฮ่่องสอน 2016/09/18 2,797,000
รถพยาบาล/อุปกรณ์

ทางการแพทย์
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79 59
โครงการก่อสร้างหอพกันกัเรียน โรงเรียนบา้นแพะพิทยา อ าเภอ
แมส่ะเรียง จงัหวดัแมฮ่่องสอน

โรงเรียนบา้นแพะพิทยา แมฮ่่องสอน 2016/09/18 2,025,000 หอพกั

80 59
โครงการก่อสร้างหอพกันกัเรียน ด าเนินการโดยมลูนิธิคริสเตียน
บริการแบบ๊ติสท ์อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวดัแมฮ่่องสอน

มลูนิธิคริสเตียนบริการแบบ๊ติสท์ แมฮ่่องสอน 2016/09/23 3,615,000 หอพกั

81 59
โครงการจดัหารถบสัส าหรับโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่ 2016/10/20 2,800,000 รถบสั

82 59
โครงการก่อสร้างหอพกันกัเรียนโรงเรียนธารทิพย ์ อ  าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย

มลูนิธิธารทิพยธ์ารธรรม เชียงใหม่ 2017/12/19 3,369,500 หอพกั

83 59
โครงการพฒันาระบบการบริการดา้นการแพทยเ์พ่ือประชาชนใน
พ้ืนท่ีสูง อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน

โรงพยาบาลเชียงกลาง น่าน 2017/01/20 2,785,000
รถพยาบาล/อุปกรณ์

ทางการแพทย์

84 59
โครงการจดัหารถดบัเพลิงประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดง
เยน็ อ  าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดงเยน็ เชียงใหม่ 2017/02/03 2,800,000 รถดบัเพลิง

85 60
โครงการพฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน เพ่ือประชาชนใน
พ้ืนท่ีทุรกนัดาร อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแมฮ่่องสอน

โรงพยาบาลปางมะผา้ แมฮ่่องสอน 2017/08/16 3,150,000 รถพยาบาล

86 60
โครงการจดัหารถบรรทุกขยะมลูฝอยแบบอดัทา้ยให้กบัเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต ้ จงัหวดัพะเยา

เทศบาลต าบลหนองหล่ม พะเยา 2017/08/18 2,310,000 รถบรรทุกขยะ

87 60
โครงการจดัหารถดบัเพลิงประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่
ทราย อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมท่ราย แพร่ 2017/09/05 3,006,000
รถดบัเพลิง

เอนกประสงค์

88 60
โครงการพฒันาระบบการบริการดา้นการแพทย ์เพ่ือประชาชนใน
พ้ืนท่ีสูง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่

โรงพยาบาลดอยเต่า เชียงใหม่ 2017/09/12 3,018,000
รถพยาบาล/อุปกรณ์

ทางการแพทย์

89 60
โครงการจดัซ้ือรถรับส่งนกัเรียน 4WD โฟรวิน ให้กบัโรงเรียน
บา้นขนุแมน่าย อ าเภอแมแ่จ่ม จงัหวดัเชียงใหม่

โรงเรียนบา้นขนุแมน่าย เชียงใหม่ 2017/09/28 3,162,000
รถรับส่งนกัเรียน 

4WD โฟรวิน

90 60
โครงการพฒันาศกัยภาพการป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 
ต  าบลโป่งผา อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชียงราย

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งผา เชียงราย 2018/10/03 3,006,000
รถดบัเพลิง

เอนกประสงค์
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No. ปีงบ. ช่ือโครงการ ช่ือองค์กร จังหวดั
วนัที่

ลงนาม
มูลค่า
(บาท)

เป้าหมายการ

สนับสนุน

91 60
โครงการจดัหาอุปกรณ์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย อ าเภอเถิน 
จงัหวดัล าปาง

โรงพยาบาลเถิน ล าปาง 2017/10/20 2,585,600
อุปกรณ์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทาง

92 60
โครงการส่งเสริมวงจรเกษตรกรรมและพฒันาตลาดผลิตภณัฑใ์น
ภาคเหนือของประเทศไทย

มลูนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่ 2018/03/19 3,150,000 อุปกรณ์การเกษตร

93 60
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนตา้นแรงแผ่นดินไหวโรงเรียน
อนุบาลแมล่าว อ.แมล่าว จ.เชียงราย

โรงเรียนอนุบาลแมล่าว เชียงราย 2018/03/13 7,303,000 อาคารเรียนอนุบาล

ยอดรวม 263,192,478 บาท
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