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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 13,898,488,114           

จงัหวดันครศรีธรรมราช 13,898,488,114           

ส านักนายกรฐัมนตรี 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 37 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลท่าวงั อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลาโหม 261,309,400               

กองทพับก 80,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 80,000,000                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 80,000,000                

การเสริมสรา้งความสมบูรณ์ของหน่วย 80,000,000                

งบลงทนุ 80,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกั โรงเรือนและก่อสรา้งอืน่ๆท ัว่ไป ไม่ 0 80,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงและพฒันาหน่วยกองทพัภาคที่ 4 

และหน่วยขึ้นตรงกองทพัภาคที่ 4 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงและพฒันาหน่วยมณฑลทหารบกใน

กองทพัภาคที่ 4 0 40,000,000                   

กองบญัชาการกองทพัไทย 181,309,400              

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 181,309,400              

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 181,309,400              

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 181,309,400              

งบลงทนุ 181,309,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 181,309,400                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 181,309,400                 

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดั แห่ง 1 1,773,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดั แห่ง 1 2,127,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,781,800                    

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

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,887,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,888,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 948,900                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 7,335,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าเสมด็ อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 751,400                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,158,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,329,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,454,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคลองกระบอื อ าเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,968,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,308,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 356,600                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,361,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 499,400                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 556,400                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 275,600                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,279,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,959,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,723,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,928,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,888,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,418,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,443,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,779,300                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,679,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าเสมด็ อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,344,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดั แห่ง 1 1,578,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดั แห่ง 1 2,071,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดั แห่ง 1 1,409,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดั แห่ง 1 1,859,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดั แห่ง 1 1,769,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,120,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,258,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,648,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,041,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคลองกระบอื อ าเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,021,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคลองกระบอื อ าเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,526,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 417,000                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 699,300                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 816,600                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทอ้งล  าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,552,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทอ้งล  าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,885,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทอ้งล  าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 804,000                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทอ้งล  าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 347,000                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลทอ้งล  าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 121,100                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 741,000                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 424,900                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 289,700                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 275,700                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 289,700                      
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 289,700                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 749,900                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,587,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,744,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,662,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,616,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,926,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,796,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,750,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,377,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,088,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าเสมด็ อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,235,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าเสมด็ อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,479,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าเสมด็ อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 931,300                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,894,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,337,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,488,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,800,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,435,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,485,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,434,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 754,100                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,855,100                    
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รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,808,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,006,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,273,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,956,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,513,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,578,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,288,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,389,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,430,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,108,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,388,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,152,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าเสมด็ อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,952,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดั แห่ง 1 3,559,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,250,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 876,600                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชะเมา อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 485,400                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,185,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 740,800                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 816,000                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 410,800                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 857,700                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 236,000                      

กระทรวงการคลงั 2,585,000                 

กรมศุลกากร 957,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 957,000                   
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การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 957,000                   

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 957,000                   

งบลงทนุ 957,000                   

ครุภณัฑ์ 957,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ   ต าบลสชิล อ าเภอสชิล จงัหวดั คนั 1 957,000                      

กรมสรรพากร 1,628,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,628,000                 

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 1,628,000                 

การจดัเกบ็ภาษอีากร 1,628,000                 

งบลงทนุ 1,628,000                 

ครุภณัฑ์ 1,628,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,628,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลทุ่งปรงั อ าเภอสชิล จงัหวดั คนั 1 814,000                      

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 3,859,500                 

สถาบนัการพลศึกษา 3,859,500                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 410,500                   

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 410,500                   

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 410,500                   

งบลงทนุ 410,500                   

ครุภณัฑ์ 410,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 410,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลหนองหงส ์

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ต าบลหนองหงส ์อ าเภอ

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 22,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,449,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 3,449,000                 

จดัการเรียนการสอนข ัน้พื้นฐานดา้นการกฬีา 3,449,000                 

งบลงทนุ 3,449,000                 

ครุภณัฑ์ 2,400,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 71,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 894,000                      
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รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้นัง่ขบั แบบ 3 พวงตดั ต าบลหนองหงส ์อ าเภอ

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 894,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 1,052,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัและอตัราชพีจรขณะพกัแบบอตัโนมตัิ 

ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 4 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความจปุอดแบบแหง้ ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่ง

สง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงบบีมอืแบบดจิติอล ต าบลหนองหงส ์อ าเภอ

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงเหยยีดขาและหลงัแบบดจิติอล ต าบลหนอง

หงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอ่อนตวัดา้นหนา้แบบดจิติอล ต าบลหนอง

หงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 54,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลหนองหงส์

 อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช กลอ้ง 3 105,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,049,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,049,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารแสดงผลงานนกัเรียน โรงเรียนกฬีาจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,049,000                    

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 6,722,600                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,954,300                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,288,000                 

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,288,000                 

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครศรีธรรมราช  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 1,288,000                    

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 2,424,300                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,424,300                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 2,424,300                 

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 2,424,300                 

งบลงทนุ 2,424,300                 

ครุภณัฑ์ 213,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่

ภาคใต ้ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 4 56,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่

ภาคใต ้ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 2 18,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 112,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ภาคใต ้ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว  สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่

ภาคใต ้ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 8 82,400                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 25,800                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ภาคใต ้ต าบลทุ่ง

ใส อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 12,800                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื  สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ภาคใต ้

ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 13,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,211,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,811,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถยนต ์สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ภาคใต ้

ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 508,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางเดนิเชือ่มอาคาร บลอ็กปูพื้นพรอ้มหลงัคา 

(Cover WAY) สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ภาคใต ้ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,303,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 สถานคุม้ครองคน

ไรท้ี่พึง่ภาคใต ้ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 2 400,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 100,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 100,000                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 100,000                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

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

 แผ่นต่อนาท ีบา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 100,000                      

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 2,244,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,244,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพทิกัษส์ทิธคินพกิาร 2,244,000                 

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนพกิาร 2,244,000                 

งบลงทนุ 2,244,000                 

ครุภณัฑ์ 2,244,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 80,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมฝาผนงั  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิาร

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั เครื่อง 50 80,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

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

พฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 691,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้สื้อผา้ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 50 175,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงนอน ขนาด 3x6 ฟตุ พรอ้มที่นอนและหมอนหนุน 

ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบล

สระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 50 395,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยพ์ฒันา

ศกัยภาพและอาชพีคนพกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลสระแกว้ อ าเภอ

ท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: ที่คว  า่จาน ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 46,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพี

คนพกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั เครื่อง 2 26,200                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 158,800                      

รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ แบบ ก  ศูนยพ์ฒันา

ศกัยภาพและอาชพีคนพกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ อ าเภอ

ท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 3 46,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิาร

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั คนั 1 12,800                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคน

พกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  ศูนย์

พฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  ศูนยพ์ฒันา

ศกัยภาพและอาชพีคนพกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ อ าเภอ

ท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 7,900                         
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ตูย้าสามญั ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิาร

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ตู ้ 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้ แบบ 3 ตอน เคลือ่นยา้ยได ้  ศูนยพ์ฒันา

ศกัยภาพและอาชพีคนพกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ อ าเภอ

ท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช อนั 3 21,000                        

รายการระดบัที1่: กระเป๋าปฐมพยาบาล  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคน

พกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ใบ 2 2,000                         

รายการระดบัที1่: เมโย พรอ้มถาดวางอปุกรณ์ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ

อาชพีคนพกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา ชดุ 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเครื่องมอื  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิาร

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั เครื่อง 1 7,800                         

รายการระดบัที1่: บนัไดขึ้นเตียง ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิาร

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั อนั 2 4,000                         

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,601,260,100            

กรมชลประทาน 2,548,979,700            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 103,581,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 60,930,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 30,530,000                

งบลงทนุ 30,530,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,530,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายคลองต่อยหอย อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลเขาพระทอง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 17,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 13,530,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบสถานีสูบน า้ดว้ย

ไฟฟ้า โครงการพฒันาบา้นเนินธมัมงั อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลแม่

เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบ่อพกัน า้ฝายคลองเขาวงั อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ  โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช

 ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ 1R-RMC กม.0+000 - กม. 2+000

 ฝายคลองวงัหบี 2 (วงัฉอ้นาง) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลนาหลวง

เสน อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้สายใหญ่ กม.4+000 - กม.6+300 ฝาย

คลองขดุดว้น อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จงัหวดั รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมทา้ยฝายคลองแซ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้และอาคารประกอบ ฝายบา้นเขา

ทราย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลเปลีย่น อ าเภอสชิล จงัหวดั รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบรางส่งน า้ฝายคลองบา้นเปียน อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 1L-RMC กม. 1+500

 - กม. 2+290 ซอ่มเป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าโลน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายคลองปากลง อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 500,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 700,000                      

การสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 30,400,000                

งบลงทนุ 30,400,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,400,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการแปลงทดลองขา้วอนิทรียก์บัวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง

 ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการแปลงสาธติไร่นา/สวนผสม ต าบลหูลอ่ง อ าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าฐานขอ้มูลเชงิพื้นที่เพือ่บูรณาการพฒันา

พื้นที่ ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของพชืในแปลงทดสอบ

สาธติ ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาการเปลีย่นแปลงคุณภาพน า้ในแปลง

ทดสอบสาธติ ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาการใชน้ า้ของพชืในแปลงทดสอบสาธติ 

ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาการปลูกขา้วในพื้นที่ดนิเค็ม ต าบลหูลอ่ง 

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า-เห็ดหูหนู ต าบลหูลอ่ง 

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการอบรมอาชพีเสริมเพิม่รายได ้ต าบลหูลอ่ง อ าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: การประสานงานและเตรียมชมุชน ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปาก

พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าดูแลแปลงสาธติการเรียนรู ้ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั

 จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโรงซอ่มบ ารุงยานพาหนะและเครื่องจกัรกล 

ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมปรบัปรุงโรงเรือนเพาะช า ต าบลหูลอ่ง อ าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมปรบัปรุงที่ท  าการ บา้นพกั ระบบสาธารณูปโภค 

ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้า, ประปา ภายในศูนยอ์ านวยการและ

ประสานการพฒันาพื้นที่ลุม่น า้ปากพนงั อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหู

ลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้และถนนทางเขา้หวังานช่วงที่ 2 

ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบวางสายโทรศพัทแ์ละสือ่สารสนเทศ ต าบล

หูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมรัว้บริเวณโครงการและบา้นพกั ศูนยอ์ านวยการ

และประสานการพฒันาพื้นที่ลุม่น า้ปากพนงั อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมรางระบายน า้พรอ้มขดุลอก ต าบลหูลอ่ง อ าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,000,000                    



12 / 204

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถดา้นหลงัอาคารพพิธิภณัฑ ์ต าบลหูลอ่ง

 อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สนบัสนุนการด าเนินงานเครือขา่ยศูนยเ์รียนรูเ้ศรษฐกจิ

พอเพยีง ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยางในแปลงทดสอบสาธติ ต าบลหูลอ่ง 

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยางบริเวณบา้นพกั ต าบลหูลอ่ง อ าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโรงจอดรถบริเวณศูนยบ์ริการร่วมฯ ต าบลหูลอ่ง 

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมศาลาที่พกัของผูท้ี่เยีย่มชม ต าบลหูลอ่ง อ าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมป้อมยามภายในศูนยอ์ านวยการฯ ต าบลหูลอ่ง 

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมหอ้งน า้โรงอาหาร ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารแปรรูปผลผลติ ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปาก

พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมซุม้โครงเหลก็สวนหยอ่มและทางเดนิ ต าบลหูลอ่ง

 อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนและระบบระบายน า้บริเวณบา้นพกั ต าบลหู

ลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,500,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 42,651,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 42,651,000                

งบลงทนุ 42,651,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,651,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 42,651,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองส่งน า้สาย 1L-LMC ฝายคลอง

เสาธง ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ระยะทาง รายการ 0 7,980,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองส่งน า้สาย 1R-LMC ฝายคลอง

เสาธง ต าบลทา้ยส าเภา อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ระยะทาง รายการ 0 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองส่งน า้สาย 2L-LMC ฝายคลอง

เสาธง ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ระยะทาง รายการ 0 6,630,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองส่งน า้สาย LMC ฝัง่ซา้ย ฝาย

คลองท่าด ีต าบลก าแพงเซา อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ระยะทาง 1.300 กม. รายการ 0 5,070,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้สาย LMC ฝัง่ขวา ฝาย

คลองท่าด ีต าบลไชยมนตรี อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ระยะทาง 0.100 กม. รายการ 0 261,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้สาย LMC ฝัง่ขวา ฝาย

คลองท่าด ีต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ระยะทาง 0.300 กม. รายการ 0 783,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้สาย 1R-LMC ฝัง่ซา้ย 

กม.0+000-2+200 ฝายคลองท่าด ีต าบลไชยมนตรี อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ระยะทาง 2.200 กม. รายการ 0 5,742,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองส่งน า้สาย 2R-LMC ฝัง่ซา้ย 

ฝายคลองท่าด ีต าบลไชยมนตรี อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.150 กม. รายการ 0 12,285,000                   



13 / 204
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,199,846,500            

โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงนครศรีธรรมราช อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 1,045,364,000            

ก่อสรา้งโครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 1,045,364,000            

งบลงทนุ 1,045,364,000            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,045,364,000               

ค่าที่ดนิ 220,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจดัหาที่ดนิจดัซื้อที่ดนิ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 0 185,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 786,262,400                 

รายการระดบัที1่: งานคลองระบายน า้สาย 3 พรอ้มอาคารประกอบ สญัญาที่ 0 136,425,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 3,655,400                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 132,770,000                 

รายการระดบัที1่: งานคลองระบายน า้สาย 3 ความยาว 3.904 กโิลเมตร 

พรอ้มอาคารประกอบ สญัญาที่ 2 0 304,262,300                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 5,233,100                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 299,029,200                 

รายการระดบัที1่: งานคลองระบายน า้สาย 3 ความยาว 4.820 กโิลเมตร 

พรอ้มอาคารประกอบ  สญัญาที่ 3 0 345,574,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 5,943,600                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 339,631,100                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 39,101,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมงานเบื้องตน้ 0 22,601,600                   

รายการระดบัที1่: งานขยายเขตระบบไฟฟ้า 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตัิการเพือ่แกไ้ขและพฒันา 0 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานระบบประปา 0 1,500,000                    

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 168,045,200              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 168,045,200              

งบลงทนุ 168,045,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 168,045,200                 

ค่าส ารวจออกแบบ 12,010,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 15 จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 12,010,600                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 156,034,600                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารรบัน า้ป่าคลองส่งน า้ 1L-1L-LMC  กม.

4+020 , 5+390        ฝายคลองเสาธง ต าบลไชยมนตรี อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองชกัน า้สาย 2 (คลองท่าจกิ) พรอ้มอาคาร

ประกอบ  1 สาย ต าบลรามแกว้ อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายน า้คลองบางป้ีสายที่ 1 และสายที่ 2 

 ระยะที่ 2 ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั

นครศรีธรรมราช รายการ 1 194,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 56,655,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1R-1L-LMC กม.2+000-3+000

 ฝายคลองเสาธง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช ต าบล

นาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ LMC กม.11+007-12+872 ฝาย

คลองเสาธง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช ต าบลทา้ย

ส าเภา อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และอาคารชลประทานคลอง 

1L-4R-LMC ฝายคลองท่าด ี โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

นครศรีธรรมราช ต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และอาคารชลประทานคลอง 

1R-LMC ฝายคลองท่าด ี โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช

 อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และอาคารชลประทานคลอง 

2R-LMC ฝายคลองท่าด ี โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช

 อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และอาคารชลประทานคลอง 

3R-LMC ฝายคลองท่าด ี โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช

 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 860,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และอาคารชลประทานคลอง 4R- 

LMC ฝายคลองท่าด ี โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และอาคารชลประทานคลอง LMC

 ฝายคลองท่าด ี โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพนงัก ัน้น า้หมู่ 5  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพนงัก ัน้น า้หมู่ 6  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพนงัก ัน้น า้หมู่ 13  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพนงัก ัน้น า้บา้นท่าจาม  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพนงัก ัน้น า้บา้นแพร่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ทรบ.บางคลา้  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช ต าบลบางจาก อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ทรบ.บางพฒุ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช ต าบลท่าไร่ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง RMC ฝายคลองไมเ้สยีบ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงับน ต าบลเกาะขนัธ ์อ าเภอชะอวด จงัหวดั รายการ 1 1,098,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหวังาน ปตร.ชะอวด-แพรกเมอืง  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาปากพนงับน ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ปากคลอง ระบายน า้ D3 กม.

0+500  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงับน ต าบลท่าประจะ 

อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 770,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้ RMC กม. 20+000 ฝาย

คลองไมเ้สยีบ.ส่วนขยาย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงับน 

ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารและท่อระบบส่งน า้นิคมควนขนุน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงับน ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด รายการ 1 1,222,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลอง RMC ไมเ้สยีบขยาย 

กม. 11+050  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงับน ต าบลขอนหาด 

อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ ม.17 บา้นนาใหม่ 2-? 

1.00X1.00 ม. (สนบัสนุนแหลง่น า้เกษตรแปลงใหญ่)  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดั รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ ม.6 บา้นบางมะพรา้ว 2-? 

1.00X1.00 ม. (สนบัสนุนแหลง่น า้เกษตรแปลงใหญ่)  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง ต าบลชะเมา อ าเภอปากพนงั จงัหวดั รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ ม.4 บา้นเปี๊ยะกลาง 

(สนบัสนุนแหลง่น า้เกษตรแปลงใหญ่)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปาก

พนงัลา่ง ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน ม.8 บา้นบางปอ (สนบัสนุน

แหลง่น า้เกษตรแปลงใหญ่)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง 

ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 770,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน ม.5 บา้นตกหลดุ (สนบัสนุน

แหลง่น า้เกษตรแปลงใหญ่)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง 

ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 770,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนในอ่าว คลองระบายน า้บางไทร

นอ้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง ต าบลบางศาลา อ าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้แปลงสาธติ สาย 5  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนคลองระบายน า้คนชมุ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง ต าบลบางศาลา อ าเภอปากพนงั รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนคลองระบายน า้ 1-1L-MD4 ( 2 

จดุ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้พื้นที่ MC2 (เป็นช่วงๆ)  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั รายการ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ทรบ.บางเสอื  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง ต าบลท่าซอม อ าเภอหวัไทร รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ทรบ.หวัล  าภู  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร รายการ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ RMC กม.

2+500-5+500 ซอ่มเป็นช่วงๆ ฝายคลองสงัข ์ โครงการชลประทาน

นครศรีธรรมราช ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 980,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้ LMP กม.0+300 อ่างเกบ็น า้คลอง

กะทูนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 

ต าบลกะทูน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.2+000 - กม.

2+500 ฝายคลองอา้ยเขยีว  โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบล

อนิคีรี อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สาย 1L-RMC กม.

2+000 - 3+900 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน  โครงการชลประทาน

นครศรีธรรมราช ต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 1L-RMC กม.

0+030-2+500 ซอ่มเป็นช่วงๆ ฝายคลองสงัข ์ โครงการชลประทาน

นครศรีธรรมราช ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้สายใหญ่อ่างเกบ็น า้คลองกะทูน กม.

1+310 (บา้นพกัครูโรงเรียนนางเอื้อยวทิยา)  โครงการชลประทาน

นครศรีธรรมราช ต าบลควนกลาง อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สาย LMC กม.

6+000 - 8+200 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน  โครงการชลประทาน

นครศรีธรรมราช ต าบลฉลอง อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ LMC กม. 

0+150-1+500 ซอ่มแซมเป็นช่วงๆ ฝายคลองสงัข ์ โครงการชลประทาน

นครศรีธรรมราช ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 1R-LMC กม.

0+030 - 3+000 ซอ่มเป็นช่วงๆ ฝายคลองสงัข ์ โครงการชลประทาน

นครศรีธรรมราช ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองระบายน า้หว้ยหมาก  

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบลเขาพระ อ าเภอพปูิน จงัหวดั รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน กม.0+125 คลองส่งน า้สาย 

6L-LMC ฝายคลองท่าทน  โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบล

เสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 2R-LMC กม. 

0+030 - 2+750 ซอ่มเป็นช่วงๆ ฝายคลองสงัข ์ โครงการชลประทาน

นครศรีธรรมราช ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้แยกขวา กม.0+000 - 1+500 ฝาย

คลองขดุดว้น อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการชลประทาน

นครศรีธรรมราช ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม โครงการพฒันาทุ่งนาเมอืงชยั  โครงการ

ชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองระบายน า้หว้ยยาง  

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบลเขาพระ อ าเภอพปูิน จงัหวดั รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สาย 6L-LMC กม.

1+650 - 3+200 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน  โครงการชลประทาน

นครศรีธรรมราช ต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้ LMC กม.4+520, กม.

5+800, กม.10+070 ฝายคลองสงัข ์ โครงการชลประทาน

นครศรีธรรมราช ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สาย 3R-RMC กม.

1+800 - 3+415 เป็นช่วงๆ ฝายคลองท่าทน  โครงการชลประทาน

นครศรีธรรมราช ต าบลเปลีย่น อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 950,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้ RMC กม.0+700, กม.

1+300, กม.6+825 ฝายคลองสงัข ์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

 ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคูส่งน า้ ความยาว 700 เมตร .สถานีทดลอง

การใชน้ า้ชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) ต าบลทอ้งล  าเจยีก อ าเภอ

เชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 455,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 16,600,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองชะเมา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 4,600,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองตาปี  

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบลยางคอ้ม อ าเภอพปูิน รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองท่าควาย  

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบลเขานอ้ย อ าเภอสชิล จงัหวดั รายการ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองท่าซกั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช ต าบลท่าซกั อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 6,470,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 1L-LMC กม.

13+500-14+500 ฝายคลองเสาธง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

นครศรีธรรมราช ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 1R-1L-LMC กม.

6+000-7+900 ฝายคลองเสาธง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 1R-1R-LMC กม.

0+000-2+000 ฝายคลองเสาธง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

นครศรีธรรมราช ต าบลทา้ยส าเภา อ าเภอพระพรหม จงัหวดั รายการ 1 560,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 2L-LMC กม.

7+500-9+500 ฝายคลองเสาธง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

นครศรีธรรมราช ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง หนา้ฝายคลอง

ต่อยหอย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงับน ต าบลเขาพระทอง 

 อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้สาย RMC กม.

2+850-7+200 ฝายคลองท่าทน  โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 

ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 910,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้สาย 1L-RMC กม.

0+025-5+980 ฝายคลองท่าทน  โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 

ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 900,000                      

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

1+350-4+285 ฝายคลองท่าทน  โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 

ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้สาย 2R-1L-RMC กม.

1+450-2+819 ฝายคลองท่าทน  โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 

ต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้สาย LMC กม.

2+800-7+150 ฝายคลองท่าทน  โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 

ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 950,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 11,115,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองล าดงั  โครงการ

ชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดั รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองทิ้งน า้ LMC 

ฝายคลองสงัข ์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบลบางรูป 

อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองกะทูน  

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบลกะทูน อ าเภอพปูิน จงัหวดั รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบาย 3 ซา้ย - 

เปลีย่นฝายคลองท่าทน  โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบล

เปลีย่น อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองทา้ยสระ  

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบลควนพงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์

จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองทิ้งน า้ RMC 

ฝายคลองสงัข ์ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบลทุ่งสงั อ าเภอ

ทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 495,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบาย 2 ขวา -

 ท่าเชีย่ว ฝายคลองท่าทน  โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบล

เสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองหกเมตร - 

คลองใหม่  โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบลควนพงั อ าเภอ

ร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบาย 3 ขวา -

 ท่าเชีย่ว ฝายคลองท่าทน  โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบล

เสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองท่าเลา  

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบาย 4 ขวา -

 ท่าเชีย่ว ฝายคลองท่าทน  โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบล

ฉลอง อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 700,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 913,372,300              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 17,000,000                

งบลงทนุ 17,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 17,000,000                   

รายการระดบัที2่: อาคารอดัน า้หว้ยแพรกเรือพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบล

คลองเส อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 17,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 80,000,000                

งบลงทนุ 80,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบ โครงการแกม้ลงิบา้นทุ่งทบั

ใน ต าบลแหลม อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 80,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 816,372,300              

งบลงทนุ 816,372,300              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 816,372,300                 

ค่าที่ดนิ 584,097,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 579,623,200                 

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 15 จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 4,474,100                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 202,275,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน า้

ดว้ยไฟฟ้าคลองพรุขวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา โครงการอ่างเกบ็น า้คลองสงัข ์อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 2,275,000                    

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ36.575 ลา้น

 ลบ.ม. โครงการอ่างเกบ็น า้คลองสงัข ์อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดั รายการ 0 130,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเกบ็น า้คลองสงัข ์

 อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 30,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 64,090,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 64,090,000                

งบลงทนุ 64,090,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,090,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทา้ย River Outlet อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้ใส ต าบล

วงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 0 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 49,090,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารป้องกนัตลิง่คลองท่าดบีริเวณวดัชนั ต าบล

ก าแพงเซา อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารป้องกนัตลิง่วดัปากเสยีว ต าบลควนกลาง อ าเภอพิ

ปูน จงัหวดันครศรีธรรมราช 0 14,090,000                   

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน า้คลองท่าซกั ต าบลท่าซกั 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 0 20,000,000                   

โครงการจดัการคุณภาพน า้ 8,975,000                 

การจดัการคุณภาพน า้ 8,975,000                 

งบลงทนุ 8,975,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,975,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 8,975,000                    

รายการระดบัที1่: ท านบชัว่คราวคลองขดุใหม่ ต าบลควนพงั อ าเภอร่อน

พบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: ท านบชัว่คราวคลองขดุ ต าบลควนพงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์

จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: ท านบชัว่คราวคลองเรือ ต าบลควนพงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์

จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: ท านบชัว่คราวปลายคลองทุ่งโพธิ์ ต าบลควนพงั อ าเภอ

ร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ท านบชัว่คราวปลายคลองเรือ ต าบลควนพงั อ าเภอร่อน

พบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ท านบชัว่คราวปลายคลองคึกฤทธิ์ ต าบลควนพงั อ าเภอ

ร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท านบชัว่คราวป้องกนัน า้เค็ม ต าบลหูลอ่ง 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง จงัหวดันครศีธรรมราช รายการ 0 330,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท านบชัว่คราวป้องกนัน า้เค็ม บา้นเปี๊ยะลา่ง,บา้น

แสงวมิาน และ กม.0+050 คลองเปี๊ยะ ต าบลคลองนอ้ย โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 784,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท านบชัว่คราวป้องกนัน า้เค็ม ต าบลบา้นเพงิ 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 759,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท านบชัว่คราวป้องกนัน า้เค็ม หมู่ที่ 1,3,6 ต าบล

ท่าซอม โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 660,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท านบชัว่คราวป้องกนัน า้เค็ม บา้นบางนบ 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 462,000                      

รายการระดบัที1่: ท านบชัว่คราวเกบ็กกัน า้จดืพื้นที่ MD1 จ านวน 5 แห่ง 

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ท านบชัว่คราวเกบ็กกัน า้จดืพื้นที่ MD3 จ านวน 5 แห่ง 

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ท านบชัว่คราวเกบ็กกัน า้จดืปลายคลองแพรว้  MD3 

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ท านบชัว่คราวเกบ็กกัน า้จดืคลองบางพทุรา ต าบลบางจาก 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 800,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 215,000,000              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 215,000,000              

บริหารจดัการน า้ภาคใต ้ 215,000,000              

งบลงทนุ 215,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 215,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 215,000,000                 

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 2

 เครื่อง พรอ้มอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าต าบลทรายขาว

 จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้นหว้ยหนิดาน พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบล

เขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน า้ ลุม่น า้คลองบา้นตาลและ

สาขา ระยะที่ 1 อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 100,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 30,552,200                

การจดัการน า้ชลประทาน 30,552,200                

การจดัการงานชลประทาน 30,552,200                

งบลงทนุ 30,552,200                

ครุภณัฑ์ 451,000                      

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 451,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 15 ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัตก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 1 คนั รายการ 0 451,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,101,200                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 28,601,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 24,401,200                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .ส านกังานชลประทานที่ 15 ต าบล

ปากพนงัฝัง่ตะวนัตก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 300,000                      
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน ฝายคลองเสาธง .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช ต าบลขนุทะเล อ าเภอลานสกา จงัหวดั รายการ 0 158,900                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน และคลองส่งน า้ฝายคลองท่าดี

เน่ืองจากขาดอตัราก าลงั โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช 

ต าบลก าแพงเซา อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 1 สาย ฝาย

คลองเสาธง .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 194,400                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 7 สาย ฝาย

คลองเสาธง .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครศรีธรรมราช ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 483,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปาก

พนงับน  จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 810,400                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองสายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาปากพนงับน  จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,193,700                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองสายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาปากพนงับน  อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,610,300                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาบริเวณที่ท  าการฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา 

(1,100 ไร่) เน่ืองจากขาดอตัราก าลงั จ านวน 6 รายการ .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดั รายการ 0 2,497,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาระบบส่งน า้ เน่ืองจากขาดอตัราก าลงั (คลอง

ส่งน า้สายใหญ่ 14.610 กม.คลองส่งน า้สายซอยและสายแยกซอย 56.960

 กม.) จ านวน 2 รายการ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง 

ต าบลทอ้งล  าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 651,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการชลประทาน

นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 5,802,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาระบบคลองส่งน า้สายซอย .โครงการ

ชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดั รายการ 0 1,701,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาบริเวณหวังาน .ศูนยอ์ านวยและประสาน

การพฒันาพื้นที่ลุม่น า้ปากพนงัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหูลอ่ง 

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ .ส านกังานชลประทานที่ 15 ต าบล

ปากพนงัฝัง่ตะวนัตก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้พื้นที.่โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ปากพนงับน  จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดั รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการ

ชลประทานนครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดั รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .สถานีทดลองการใชน้ า้ชลประทานที่

 8 (นครศรีธรรมราช) ต าบลทอ้งล  าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั รายการ 0 399,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 4,200,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงัลา่ง

  จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 4,200,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปา ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปากพนงับน ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด รายการ 0 1,500,000                    
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กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 1,696,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 848,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 848,000                   

สอนแนะการจดัท าบญัชตีน้ทนุอาชพีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชด าริ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระ คนั 1 848,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 848,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 848,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระ คนั 1 848,000                      

กรมประมง 2,537,800                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 264,300                   

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 264,300                   

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 264,300                   

งบลงทนุ 264,300                   

ครุภณัฑ์ 264,300                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 264,300                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารใหค้วามรอ้นแบบแท่งแม่เหลก็ (Magnetic

 stirrer) ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 19,300                        

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 13,000                     

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 13,000                     

พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 13,000                     

งบลงทนุ 13,000                     

ครุภณัฑ์ 13,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเค็มของน า้ ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 13,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,260,500                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 2,260,500                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 2,260,500                 

งบลงทนุ 2,260,500                 
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ครุภณัฑ์ 309,500                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลกแุหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภูม ิ

(Refrigerated Centrifuge) แบบตัง้โตะ๊ ต าบลสชิล อ าเภอสชิล จงัหวดั เครื่อง 1 300,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,951,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,951,000                    

รายการระดบัที1่: หอจ่ายน า้ทะเลขนาดความจ ุ120 ลูกบาศกเ์มตร ต าบลสิ

ชล อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,951,000                    

กรมปศุสตัว ์ 9,264,900                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 250,000                   

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบริหาร

จดัการฟารม์อยา่งเป็นระบบ 250,000                   

เพิม่มลูค่าปศุสตัว ์ 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช

 จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 5 250,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,014,900                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 9,014,900                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 1,019,700                 

งบลงทนุ 1,019,700                 

ครุภณัฑ์ 1,019,700                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 450,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 6 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 2 38,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 4 196,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 1 66,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 27,700                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 542,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ- 30 องศาเซลเซยีสแบบแนวนอนความ

จ ุไม่นอ้ยกวา่ 400 ลติร ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 50 ลติร ต าบลที่วงั 

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 1 107,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมขีนาดเลก็ ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ตู ้ 1 140,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 5,269,200                 
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งบลงทนุ 5,269,200                 

ครุภณัฑ์ 4,769,200                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 250,000                      

รายการระดบัที1่: รถขนพชืผลทางการเกษตร ต าบลควนชมุ อ าเภอร่อน

พบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 250,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,519,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมสารละลาย (Vortex mixer) ต าบลที่วงั 

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 5 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้ออตัโนมตัิ ต าบลที่วงั อ าเภอ

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 389,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย (Pipette Aid) ต าบลที่วงั 

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 5 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม (PCR machine) ชนิด

หวับลอ็ก 2 หวั ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตีผสมตวัอยา่ง ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้แขง็เกลด็ ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟลูออโรมเิตอร ์ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารพนัธุกรรมอตัโนมตัิ ต าบลที่วงั อ าเภอ

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 794,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุ Micropipette ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 5 205,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจวดัสารชนิดวดัการเรืองแสง (Fluorescence 

Detector หรือ Florospectrophotometric Detector) ต าบลที่วงั อ าเภอ

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูมไิม่นอ้ยกวา่ -80 องศาเซลเซยีส ขนาด

ความจไุม่นอ้ยกวา่ 815 ลติร ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 1,388,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้ไทลอ็ก ความสูง 1.50 เมตร พรอ้มเสาสูง 2 เมตร 

ต าบลควนชมุ อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช กม. 1 500,000                      

พฒันาอาหารสตัว ์ 2,320,000                 

งบลงทนุ 2,320,000                 

ครุภณัฑ์ 2,320,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,320,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้แหง้ ขนาด 150 เซนติเมตร ต าบลร่อน

พบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้รวมกอง (แบบที่ 2) ต าบลร่อนพบูิลย ์

อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบดรมัโมเวอร ์ขนาดหนา้กวา้ง 1.30 

เมตร ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 1,100,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 1 16,000                        

ความหลากหลายทางชวีภาพดา้นปศุสตัว ์ 390,000                   

งบลงทนุ 390,000                   

ครุภณัฑ์ 390,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 390,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตูย้นื ขนาด

ความจไุม่นอ้ยกวา่ 480 ลติร ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 1 390,000                      

กรมพฒันาทีด่นิ 34,740,700                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 900,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 900,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 900,000                   

งบลงทนุ 900,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 900,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดันครศรีธรรมราช ไร่ 350 900,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 11,950,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 11,950,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 9,044,000                 

งบลงทนุ 9,044,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,044,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,044,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดันครศรีธรรมราช กลา้ 2700000 4,455,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดันครศรีธรรมราช กลา้ 1200000 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ไร่ 1250 1,715,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เสีย่งต่อดนิถลม่ จงัหวดั ไร่ 300 1,650,000                    

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 2,770,000                 

งบลงทนุ 2,770,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,770,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,770,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุง้กลุาด า จงัหวดั ไร่ 35 770,000                      

รายการระดบัที1่: การอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่นารา้งเพือ่การเกษตรแบบ

ผสมผสานในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ไร่ 200 2,000,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 136,000                   

งบลงทนุ 136,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 136,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 136,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดันครศรีธรรมราช ไร่ 80 136,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 11,100,700                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 11,100,700                
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ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 11,100,700                

งบลงทนุ 11,100,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,100,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,100,700                   

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ไร่ 1500 8,000,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่ดนิเปรี้ยวเพือ่ปลูกปาลม์น า้มนั (ปากพนงั) 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ไร่ 100 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่ดนิเปรี้ยวเพือ่ปลูกขา้ว (ปากพนงั) จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ไร่ 500 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่บ่อกุง้รา้งในเขตน า้เค็มเพือ่ฟ้ืนฟูระบบ

นิเวศนแ์ละสิง่แวดลอ้ม (ปากพนงั)  จงัหวดันครศรีธรรมราช ไร่ 50 1,100,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 10,790,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 890,000                   

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 890,000                   

งบลงทนุ 890,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 890,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 890,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกะหรอ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลควนหนองควา้ อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาหมอบุญ อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาแว อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองเส อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอนิคีรี อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพปูิน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลก าแพงเซา อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 2 35,600                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาทราย อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลควนชมุ อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสชิล อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช บ่อ 6 106,800                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 9,900,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 9,900,000                 

งบลงทนุ 9,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,900,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้ บา้นพระเพรง หมู่ 3 ต าบลนาสาร อ าเภอพระ

พรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 9,900,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,242,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,242,700                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 1,242,700                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 1,242,700                 

งบลงทนุ 1,242,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,242,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 755,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช ต าบลปากนคร อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานเกษตรอ าเภอสชิล 

ต าบลสชิล อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 255,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 487,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (ระดบั 1-2) เลขที่ 226/5 

ส านกังานเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลปากนคร อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 102,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (ระดบั 1-2) เลขที่ 226/4 

ส านกังานเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลปากนคร อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 274,200                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (ระดบั 1-2) เลขที่ 226/6 

ส านกังานเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลปากนคร อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 110,600                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,463,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 567,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 567,000                   

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 567,000                   

งบอดุหนุน 567,000                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 567,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นเสมด็จวนพฒันา 

จ ากดั ต าบลกแุหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ในการจดัหารถ

โฟลค์ลฟิท ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 ตนั คนั 1 567,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,896,000                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 1,896,000                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,790,000                 

งบลงทนุ 1,790,000                 

ครุภณัฑ์ 1,790,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 2 94,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืง คนั 2 1,696,000                    

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 106,000                   

งบลงทนุ 106,000                   

ครุภณัฑ์ 106,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 18,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 73,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 73,600                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 73,600                     

จดัทีด่นิ 73,600                     

งบลงทนุ 73,600                     

ครุภณัฑ์ 73,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย    ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลนาสาร

 อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 44,000                        

กรมการขา้ว 261,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 261,700                   

การวจิยัและพฒันาขา้ว 261,700                   

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 261,700                   

งบลงทนุ 261,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 261,700                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 261,700                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงยา้ยเสาระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บริเวณถนน

แปลงนาขา้ว   ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั แห่ง 1 261,700                      

กระทรวงคมนาคม 2,522,982,200            

กรมเจา้ทา่ 62,185,800                

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 62,085,800                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 62,085,800                

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 55,085,800                

งบลงทนุ 55,085,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,085,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 55,085,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณบา้นหนา้

โกฏ ิต.ท่าพยา อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช (ระยะที่ 2) แห่ง 0 38,224,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งก าแพงหนิทิ้งป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณ

 ม.7 และ ม.10 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 0 16,861,000                   

ขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าส ารวจออกแบบ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาดา้นวศิวกรรม เศรษฐศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

ส าหรบัการด าเนินการขดุลอกและบ ารุงรกัษา ร่องน า้ปากพนงั อ.ปากพนงั จ. ฉบบั 1 7,000,000                    

กรมการขนส่งทางบก 4,614,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,244,000                 
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การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 3,244,000                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 3,244,000                 

งบลงทนุ 3,244,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,244,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,034,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งสาขาอ าเภอทุ่งสง ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,034,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอทุ่งสง ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,210,000                    

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 านกังานขนส่งจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 1,131,757,100            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 645,130,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 11,900,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 11,900,000                

งบลงทนุ 11,900,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,900,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,900,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง จ. 

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 11,900,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 50,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ า้พรรณรา - ทุ่งสง จ.

นครศรีธรรมราช กม. 1.7 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าแพ - นครศรีธรรมราช 

จ.นครศรีธรรมราช กม. 2.6 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 462,430,000              

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 425,438,000              

งบลงทนุ 425,438,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 425,438,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 425,438,000                 

รายการระดบัที1่: ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 41 กบัทาง

หลวงหมายเลข 403 (แยกทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 425,438,000                 

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 36,992,000                
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งบลงทนุ 36,992,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,992,000                   

ค่าที่ดนิ 36,992,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 16 จ. สายทาง 5 36,992,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 120,800,000              

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 54,000,000                

งบลงทนุ 54,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 54,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าแพ - 

นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ จ.

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สชิล - ท่าแพ จ. แห่ง 1 20,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 66,800,000                

งบลงทนุ 66,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 66,800,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 66,800,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4227 ตอน ส านกัขนั - เหนือ

คลอง จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 6 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4319 ตอน ร่อนพบูิลย-์ ควนเกย 

จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 3 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน นครศรีธรรมราช - 

ปากพนงั  จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 2 24,160,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนงั - หวัไทร จ.

นครศรีธรรมราช แห่ง 3 31,440,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สชิล - ท่าแพ จ. แห่ง 2 1,200,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 449,090,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 14,905,700                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 14,905,700                

งบลงทนุ 5,413,200                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,813,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,813,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัเชีย่วชาญ (ระดบั 9)  

ส านกังานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช หลงั 1 1,622,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงทุ่งสง  แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่

 2  (ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช หลงั 1 1,190,500                    

งบรายจ่ายอื่น 9,492,500                 

รายการระดบัที1่: โครงการตรวจสอบและประเมนิสภาพสะพานปี 2562 

สะพานในพื้นที่รบัผดิชอบศูนยส์รา้งและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) โครงการ 1 9,492,500                    
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โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 385,149,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 381,880,000              

งบลงทนุ 381,880,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 381,880,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 381,880,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 กม. 769 54,400,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 กม. 712 45,650,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน นครศรีธรรมราช - ปาก

พนงั และ ทางหลวงหมายเลข 4316 ตอน บนเนิน - ปากพนงั จ. แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาหวัชา้ง - สชิล จ. แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สชิล - ท่าแพ ตอน 3 จ.

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งใหญ่ - บางรูป ตอน 2 

จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 12,840,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน โคกบก - บ่อน า้รอ้น จ.

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน นครศรีธรรมราช - เสาธง 

ตอน 1 จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ า้พรรณรา - ทุ่งสง จ.

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน ปากพูน - เบญจม จ.

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4214 ตอน เขาขาว - บางขนั จ.

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 14,370,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4214 

ตอน เขาขาว - บางขนั ตอน 1 จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,740,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4214 

ตอน เขาขาว - บางขนั ตอน 2 จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,870,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4015 

ตอน เขาธง - ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน

 ถ า้พรรณรา - ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 7,010,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน

 ร่อนพบูิลย ์- ไมเ้สยีบ ตอน 1 จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 7,010,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน

 ร่อนพบูิลย ์- ไมเ้สยีบ ตอน 2 จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,430,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน

 ร่อนพบูิลย ์- ไมเ้สยีบ ตอน 3 จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 5,720,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน

 ร่อนพบูิลย ์- ไมเ้สยีบ ตอน 4 จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 7,010,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4014 

ตอน คลองเหลง - ขนอม ตอน 2 จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 15,750,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4013 

ตอน นครศรีธรรมราช - ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 21,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4015 

ตอน บา้นตาล - เขาธง จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 25,000,000                   
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รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4186 

ตอน โรงเหลก็ - หว้ยพาน ตอน 3 จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 11,220,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4186 

ตอน โรงเหลก็ - หว้ยพาน ตอน 4 จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 18,900,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4186 

ตอน โรงเหลก็ - หว้ยพาน ตอน 6 จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 13,460,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 3,269,000                 

งบลงทนุ 3,269,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,269,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,269,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัทุ่งสง (ขาออก) จ.

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ทุ่งสง (ขาออก) จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัทุ่งสง (ขาออก) แห่ง 1 1,869,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 49,035,300                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 42,388,400                

งบลงทนุ 42,388,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,388,400                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 42,388,400                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาหวัชา้ง - สชิล ตอน

 2 จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาหวัชา้ง - สชิล, สาย

ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สชิล - ท่าแพ และสายทางหลวงหมายเลข 

401 ตอน ท่าแพ - นครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 3 499,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สชิล - ท่าแพ ตอน 3 

จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,999,900                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สชิล - ท่าแพ และสาย

ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าแพ - นครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 2 3,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บา้นตาล - เขาธง 

ตอน 2 จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 2 3,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 403 ตอน นครศรีธรรมราช - เสา

ธง, สายทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน นครศรีธรรมราช - ปากพนงั และ

สายทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนงั - หวัไทร จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 3 499,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลมิพระเกยีรติ - ปา

กระวะ ตอน 4 จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 2 3,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน หวัถนน - เฉลมิพระ

เกยีรติ ตอน 3 จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน หวัถนน - เฉลมิพระ

เกยีรติ ตอน 7 จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4094 ตอน บ่อลอ้ - เชยีรใหญ่, 

สายทางหลวงหมายเลข 4094 ตอน เชยีรใหญ่ - ปากพนงั และสายทาง

หลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อลอ้ - กมุแป จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 3 499,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4238 ตอน ไมห้ลา - ลานสกา 

ตอน 3 จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,999,900                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4018 ตอน ทุ่งโป๊ะ - ไมเ้สยีบ, 

สายทางหลวงหมายเลข 4018 ตอน ทุ่งโป๊ะ - ไมเ้สยีบ, สายทางหลวง

หมายเลข 4151 ตอน กมุแป - ควนหนองหงส,์ สายทางหลวงหมายเลข 

4165 ตอน ชะอวด - บา้นตูล, สายทางหลวงหมายเลข 4227 ตอน ส านกัขนั

 - เหนือคลอง และสายทางหลวงหมายเลข 4319 ตอน ร่อนพบูิลย ์- ควน แห่ง 6 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ า้พรรณรา - ทุ่งสง 

ตอน 3 จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,999,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพบูิลย ์ตอน

 2 จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,999,700                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพบูิลย,์ 

สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ร่อนพบูิลย ์- ไม่เสยีบ และสายทางหลวง

หมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผกั จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 3 1,851,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ร่อนพบูิลย ์- ไมเ้สยีบ 

ตอน 3 จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ร่อนพบูิลย ์- ไมเ้สยีบ 

ตอน 4 จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,999,700                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ร่อนพบูิลย ์- ไมเ้สยีบ 

ตอน 5 จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,997,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน โคกบก - บ่อน า้รอ้น 

จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,999,700                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บา้นใน - บา้นโฉ จ. 

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,000,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 6,646,900                 

งบลงทนุ 6,646,900                 

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. จ. คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. จ.นครศรีธรรมราช เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. จ.

นครศรีธรรมราช เครื่อง 1 97,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,300,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและลานซกั

ลา้ง ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. จ.นครศรีธรรมราช หลงั 1 4,300,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 37,537,100                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 23,607,100                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 23,607,100                

งบลงทนุ 23,607,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,607,100                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 23,607,100                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนงั - หวัไทร จ.

 นครศรีธรรมราช แห่ง 3 1,999,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4014 ตอน คลองเหลง - ขนอม 

จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 2 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4094 ตอน เชยีรใหญ่ - ปากพนงั

 จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 2 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4150 ตอน หวัไทร - ปากเหมอืง 

และสายทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อลอ้ - กมุแป จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 3 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง จ. 

นครศรีธรรมราช แห่ง 2 999,800                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน ทุ่งใหญ่ - วดัขนาน 

และสายทางหลวงหมายเลข 4211 ตอน แกว้แสน - นาบอน จ. แห่ง 4 1,999,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน โคกบก - บ่อน า้รอ้น 

จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 2 999,800                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน คลองท่อม - ทุ่งใหญ่,

 สายทางหลวงหมายเลข 4252 ตอน ทุ่งใหญ่ - ควนปริง และสายทางหลวง

หมายเลข 4348 ตอน หว้ยเจ - ควนอารีย ์จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 3 1,548,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4236 ตอน ถนนแพรก - ล านาว 

จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 4 2,064,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าแพ - 

นครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช แห่ง 1 8,000,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 13,930,000                

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 13,930,000                

งบลงทนุ 13,930,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,930,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,930,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัศูนยส์รา้งและบูรณะ

สะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) 0 5,230,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง

นครศรีธรรมราชที่ 1 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง

นครศรีธรรมราชที่ 2 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 749,025,500              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 9,980,000                 

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 9,980,000                 

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 9,980,000                 

งบลงทนุ 9,980,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,980,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเลยีบชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยขนอม - สชิล - ท่าศาลา อ.

ขนอม, สชิล จ.นครศรีธรรมราช กม. 9.9 9,980,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 312,838,200              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 21,078,200                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 21,078,200                

งบลงทนุ 21,078,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,078,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 21,078,200                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองปากนคร อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช ม. 100 17,078,200                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองมนิ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ม. 60 4,000,000                    
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โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 214,760,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 214,760,000              

งบลงทนุ 214,760,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 214,760,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 214,760,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.403 - ถนนเทวบุรี อ.เมอืง จ. กม. 1.581 30,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ถนนพฒันาการคูขวาง - บ.นาวง อ.เมอืง 

จ.นครศรีธรรมราช กม. 3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4103 - บ.นาพรา้ว อ.พระพรหม จ.

นครศรีธรรมราช กม. 3.1 49,460,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.401 - บ.กลาง อ.ท่าศาลา จ. กม. 3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.401 - บ.นอกท่า อ.พรหมคีรี จ. กม. 3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.41 - สถานีรถไฟคลองจงั อ.ทุ่งสง จ.

นครศรีธรรมราช กม. 3.356 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.403 - บ.ลานสกา อ.ลานสกา จ. กม. 2.8 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4103 - บ.สีแ่ยกวดัโหนด อ.ท่าศาลา จ.

นครศรีธรรมราช กม. 2 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4105 - บ.ปลกัปลา อ.สชิล จ. กม. 2 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.408 - บ.สระโพธิ์ อ.เชยีรใหญ่ จ.

นครศรีธรรมราช กม. 2 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.41 - บ.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช กม. 2 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4013 - บ.นางพระยา อ.เมอืง จ. กม. 2 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4013 - บ.สระก า อ.ปากพนงั จ. กม. 2 9,900,000                    

โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 8,400,000                 

ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 8,400,000                 

งบลงทนุ 8,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,400,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจอสงัหาริมทรพัยถ์นนสายส่วนต่อ

ขยายถนนเฉลมิพระเกยีรติ จ.นครศรีธรรมราช 0 8,400,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 41,600,000                

ขยายความกวา้งสะพาน 41,600,000                

งบลงทนุ 41,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,600,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 41,600,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นศ.4014 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4015 - บา้นส าโรง อ.ชา้งกลาง, นาบอน, ทุ่งสง จ. แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นศ.2033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 41 - บา้นควนชงิ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นศ.4094 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4151 - บา้นสวนลุม่ อ.จฬุาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นศ.3024 แยกทาง

หลวงหมายเลข 403 - บา้นกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 2 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นศ.4073 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 6 19,600,000                   

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 27,000,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 27,000,000                
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งบลงทนุ 27,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย นศ.4087 แยก

ทางหลวงหมายเลข 4151 - บา้นน า้ราง อ.บางขนั, ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย นศ.2036 แยก

ทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นขาม อ.ชะอวด, ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 359,107,300              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 14,399,800                

พฒันาสะพานขนาดกลาง 13,619,000                

งบลงทนุ 13,619,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,619,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 13,619,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองนอกท่า อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ม. 55 9,460,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองบางตะพง อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช ม. 15 4,159,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 780,800                   

งบลงทนุ 780,800                   

ครุภณัฑ์ 780,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง

ชนบทนครศรีธรรมราช ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 710,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบเพือ่แยกหาอตัราส่วนผสมของแอสฟลัต์

คอนกรีต แบบ Ignition Oven แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช เครื่อง 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ชดุ 1 30,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 336,851,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 336,851,000              

งบลงทนุ 336,851,000              

ครุภณัฑ์ 12,480,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวง

ชนบทนครศรีธรรมราช คนั 1 1,980,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกซอ่มบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวง

ชนบทนครศรีธรรมราช คนั 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช คนั 1 4,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 324,371,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 324,371,000                 
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นศ.004 สะพานคลองท่าเรือรี อ.สชิล จ. แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นศ.017 สะพานท่าควาย อ.สชิล จ. แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นศ.019 สะพานเฉลมิพระเกยีรติ อ.สชิล จ.

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นศ.019 สะพานเฉลมิพระเกยีรติ อ.สชิล จ.

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นศ.021 สะพานขา้มคลองระแนะ อ.พปูิน จ.

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นศ.028 สะพานบา้นยาน อ.สชิล จ. แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นไสห้รา้ อ.ถ า้พรรณรา, ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.4086 แยกทางหลวงหมายเลข 

4116 - บา้นน า้ราง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,460,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 403

 - บา้นลานสกา อ.พระพรหม, ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 

4016 - บา้นอู่ตะเภา อ.พรหมคีร,ี ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 6,460,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 401

 - บา้นนาเหรง อ.ท่าศาลา, นบพติ า จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,460,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 

4016 - บา้นก าแพงถม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.4107 แยกทางหลวงหมายเลข 

4140 - ทางเขา้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.4070 แยกทางหลวงหมายเลข 

4015 - บา้นท่าใหญ่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.2012 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นโคกคราม อ.จฬุาภรณ์, ร่อนพบูิลย ์จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 

4015 - บา้นส าโรง อ.ชา้งกลาง, นาบอน, ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.3056 แยกทางหลวงหมายเลข 408

 - บา้นท่าเสริม อ.เชยีรใหญ่, หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.3080 แยกทางหลวงหมายเลข 403

 - บา้นโคกคราม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 5,670,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.3084 แยกทางหลวงหมายเลข 408

 - บา้นควนชงิ อ.เชยีรใหญ่, ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.3084 แยกทางหลวงหมายเลข 408

 - บา้นควนชงิ อ.เชยีรใหญ่, ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 403

 - บา้นไทรหอ้ง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 

4013 - บา้นบางท่าพระ อ.เมอืง, ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 7,560,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 

4013 - บา้นบางท่าพระ อ.เมอืง, ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 

4116 - บา้นไสสา้น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 6,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.4073 แยกทางหลวงหมายเลข 

4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 408

 - บา้นสระโพธิ์ อ.เฉลมิพระเกยีรติ, เชยีรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 6,000,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 

4224 - บา้นทานพอ อ.พปูิน, ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นศ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บา้น

นางพระยา อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช กม. 2.2 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นศ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้น

นอกท่า อ.เมอืง, พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช กม. 2.7 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นศ.4083 แยกทางหลวงหมายเลข 4103 - บา้น

สีแ่ยกวดัโหนด อ.เมอืง, ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช กม. 958 35,970,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.4093 แยกทางหลวงหมายเลข 

4186 - บา้นคลองนนั อ.นบพติ า จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,533,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นกา้งปลา อ.ร่อนพบูิลย,์ จฬุาภรณ์, ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,524,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 403

 - บา้นทางพูน อ.ร่อนพบูิลย,์ เฉลมิพระเกยีรติ จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย บา้นน า้ตกหนานเตย อ.สชิล จ. แห่ง 1 2,907,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.3080 แยกทางหลวงหมายเลข 403

 - บา้นโคกคราม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 

4015 - บา้นส าโรง อ.ชา้งกลาง จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 6,655,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นศ.3098 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้น

เขือ่นหก อ.พระพรหม, ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นศ.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บา้น

บางหญา้ อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 18,240,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นศ.4100 แยกทางหลวงหมายเลข 

4110 - บา้นพรอ้มเพรียง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 5,932,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นศ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นท่า

เสมด็ อ.หวัไทร, ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 15,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 7,856,500                 

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 6,729,600                 

งบลงทนุ 6,729,600                 

ครุภณัฑ์ 2,200,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุท าความสะอาดป้ายจราจรและอปุกรณ์อ านวยความ

ปลอดภยั แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบ

พกพา แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตีเสน้จราจรพรอ้มอปุกรณ์ควบคุมคุณภาพ แขวง

ทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ชดุ 1 1,400,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,529,600                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,529,600                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,529,600                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,126,900                 

งบลงทนุ 1,126,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,126,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,126,900                    
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รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,126,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 67,100,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 32,100,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 32,100,000                

งบลงทนุ 32,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,100,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 32,100,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นศ.

2001 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - สถานีรถไฟคลองจงั อ.ทุ่งสง, นาบอน 

จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นศ.

2012 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นโคกคราม อ.จฬุาภรณ์, ร่อนพบูิลย ์

จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 2 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นศ.

3005 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นสระโพธิ์ อ.เฉลมิพระเกยีรติ, เชยีร

ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นศ.

3007 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นน า้ตก อ.ท่าศาลา, นบพติ า จ. แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นศ.

3011 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้นทางพูน อ.ร่อนพบูิลย,์ เฉลมิพระ

เกยีรติ จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นศ.

3056 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นท่าเสริม อ.เชยีรใหญ่ จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นศ.

4044 แยกทางหลวงหมายเลข 4142 - บา้นแพง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นศ.

4048 แยกทางหลวงหมายเลข 4105 - บา้นปลกัปลา อ.สชิล, ท่าศาลา จ. แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นศ.

4073 แยกทางหลวงหมายเลข 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ. แห่ง 1 5,000,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 35,000,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.

3027 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นกลาง อ.ท่าศาลา จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.

3031 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นหวัอา้ยเต่า อ.หวัไทร จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.

3050 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นนอกท่า อ.เมอืง, พรหมคีรี จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.

3053 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - เขตเทศบาลระโนด (ตอน

นครศรีธรรมราช) อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.

3056 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นท่าเสริม อ.เชยีรใหญ่ จ. แห่ง 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.

3090 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นตลาดดอน อ.หวัไทร จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.

4029 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บา้นสระก า อ.ปากพนงั, เชยีรใหญ่ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.

4044 แยกทางหลวงหมายเลข 4142 - บา้นแพง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.

4045 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บา้นบางหญา้ อ.ปากพนงั จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.

4054 แยกทางหลวงหมายเลข 4016 - บา้นก าแพงถม อ.พรหมคีรี จ. แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.

4057 แยกทางหลวงหมายเลข 4094 - บา้นบางไทร อ.เชยีรใหญ่ จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.

4073 แยกทางหลวงหมายเลข 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.

4083 แยกทางหลวงหมายเลข 4103 - บา้นสีแ่ยกวดัโหนด อ.เมอืง, ท่าศาลา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นศ.

4097 แยกทางหลวงหมายเลข 4103 - บา้นวดัชนั อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,000,000                    

กรมทา่อากาศยาน 575,399,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 551,099,600              

โครงการพฒันาทา่อากาศยานนครศรีธรรมราช 378,000,000              

ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยายทา่อากาศยานนครศรีธรรมราช 378,000,000              

งบลงทนุ 378,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 378,000,000                 

ค่าควบคุมงาน 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่พกัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ 

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 360,000,000                 

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารที่พกัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ ท่าอากาศยาน

นครศรีธรรมราช ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั แห่ง 1 360,000,000                 

โครงการปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 173,099,600              

ปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 173,099,600              

งบลงทนุ 173,099,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 173,099,600                 

ค่าควบคุมงาน 5,322,500                    

รายการระดบัที1่: จา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งคนัทางและระบบป้องกนั

น า้ท่วม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช   ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 5,322,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 167,777,100                 

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งคนัทางและระบบป้องกนัน า้ท่วม ท่าอากาศ

ยานนครศรีธรรมราช   ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 167,777,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 24,299,500                

การพฒันาทา่อากาศยาน 24,299,500                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาทา่อากาศยานและมสีิ่งอ านวยความสะดวกตาม

มาตรฐานสากล 24,299,500                
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งบลงทนุ 24,299,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,299,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,299,500                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั (24 

ยูนิต) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 18,799,500                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั (24 

ยูนิต) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 แห่ง 1 5,500,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 201,923,600               

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 18,107,900                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,539,200                 

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

งบด าเนินงาน 789,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 789,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ

อนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 62,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        

โครงการบริหารจดัการและซอ่มแซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 750,000                   

บริหารจดัการเเละซอ่มเเซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 750,000                   

งบรายจ่ายอื่น 750,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดต ัง้ทุ่นผูกจอดเรือใหม่ จงัหวดั จดุ 15 750,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,604,400                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 4,604,400                 

แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ (ภาคใต)้ 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ โดยการปกัไม ้

ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลืน่ในชายฝัง่ที่เป็นหาดโคลน จงัหวดั เมตร 1000 4,000,000                    

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคใต)้ 604,400                   

งบด าเนินงาน 604,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 604,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 223,200                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 57,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 176,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 27,200                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 11,964,300                

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 11,964,300                

บริหารจดัการทรพัยากรทางทะเล 7,918,200                 

งบรายจ่ายอื่น 7,918,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าและวางปะการงัเทยีม จงัหวดั แท่ง 1060 7,918,200                    

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 4,046,100                 

งบลงทนุ 4,046,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,046,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,513,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั ต าบลท่าไร่ อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 1,513,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,533,100                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดั ไร่ 2092 2,425,800                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดันครศรีธรรมราช กลา้ 37000 107,300                      

กรมทรพัยากรน า้ 66,500,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 66,500,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 66,500,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 66,500,000                

งบลงทนุ 66,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 66,500,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 66,500,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้วดัแจง้  ต าบลท่างิ้ว  อ าเภอเมอืง  

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองแม่วาด  หมู่ที่ 2  ต าบลนา

บอน  อ าเภอนาบอน  จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้โคกแม่คาด  บา้นควนสูง หมู่ที่ 8  

ต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ทุ่งกระจูด  หมู่ที่ 6  ต าบลนากะชะ 

 อ าเภอฉวาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 49,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 29,089,200                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 29,089,200                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 12,973,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 7,075,000                 

งบลงทนุ 7,075,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,075,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,075,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนหมู่บา้นป่าไม ้หมู่ที่ 3 

ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,415,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนวดัสุวรรณโฆษติ หมู่ที่ 

1 ต าบลควนพงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนพปูินสงัฆรกัษป์ระชา

อทุศิ หมู่ที่ 3 ต าบลเขาพระ อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนวดัพศิาลนฤมติ หมู่ที่ 1

 ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นทุ่งกรวด หมู่ที่ 5 

ต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 5,898,000                 

งบลงทนุ 5,898,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,898,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,898,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดักะโสม หมู่ที่ 6 

ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัสโมสร หมู่ที่ 2 

ต าบลหวัตะพาน อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนชมุชนวดัเทพราช หมู่ที่ 6

 ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัแดง หมู่ที่ 7 ต าบล

เขาพระบาท อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหวัไทร หมู่ที่ 5 

ต าบลควนชะลกิ อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนชมุชนวดัเกาะเพชร หมู่ที่

 6 ต าบลเกาะเพชร เภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 2,462,000                 

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 2,462,000                 

งบลงทนุ 2,462,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,462,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,462,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นสองแพรก หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอ

ท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นบนถนน หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอท่า

ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอท่า

ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 492,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นสีแ่ยกวดัโหนด หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิ์ทอง 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นไสเนียง หมู่ที่ 11 ต าบลก าโลน อ าเภอลาน

สกา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 10,774,200                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,335,200                 

งบลงทนุ 1,335,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,335,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,335,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทุ่งนอก  หมู่ที่ 6 ต าบล

ฉลอง อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาวา  หมู่ที่ 7 ต าบล

ชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นไกรไทย  หมู่ที่ 4 ต าบล

เขาพระบาท อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเขาตาว  หมู่ที่ 7 ต าบล

เขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 9,439,000                 

งบลงทนุ 9,439,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,439,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,439,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นคลองบ่อทราย หมู่ที4่ ต าบลเชยีร

เขา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหมน หมู่ที5่ ต าบลท่าเรือ อ าเภอ

เมอืง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นรามแกว้ หมู่ที2่ ต าบลรามแกว้ 

อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเกาะส าโรง หมู่ที5่ ต าบลแหลม 

อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทา้ยโนต หมู่ที9่ ต าบล แหลม 

อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 2,880,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 2,880,000                 

งบลงทนุ 2,880,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,880,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,880,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบางคู หมู่ที่ 9 ต าบลทอ้งล  าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นแหลม หมู่ที่ 14 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสวนหมาก หมู่ที่ 6 ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทะเล หมู่ที่ 6 ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนางเอื้อย หมู่ที่ 2 ต าบลกะทูน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นส านกัหลมุพอ หมู่ที่ 6 ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นท่าแพ หมู่ที่ 1 ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเสาธง หมู่ที่ 2 ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นยา่นยาว หมู่ที่ 3 ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นพึง่ตน หมู่ที่ 2 ต าบลควนชะลกิ อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นควนชะลกิ หมู่ที่ 4 ต าบลควนชะลกิ อ าเภอหวัไทร จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบ่อลอ้ หมู่ที่ 7 ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 58,092,700                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 19,352,100                

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วบนบกบริเวณตอนในของภาค 19,352,100                

พฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วภาคใต ้2 สมทุร (ภาคใต)้ 19,352,100                

งบลงทนุ 19,352,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,352,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,352,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคใต)้ อทุยาน

แห่งชาติเขาหลวง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 19,352,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 24,600                     

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 24,600                     

บริหารจดัการดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า 24,600                     

งบลงทนุ 24,600                     

ครุภณัฑ์ 24,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบขอ้อ่อน จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 1 13,600                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 23,074,600                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 21,987,600                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 725,000                   

งบลงทนุ 725,000                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 725,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 725,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดันครศรีธรรมราช ไร่ 150 525,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดันครศรีธรรมราช กลา้ 40000 200,000                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 13,322,000                

งบลงทนุ 13,322,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,322,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,322,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการอทุยานแห่งชาติ พรอ้มอาคาร

ประกอบ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 13,322,000                   

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 365,600                   

งบลงทนุ 365,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 365,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 365,600                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดั แห่ง 2 160,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดันครศรีธรรมราช กโิลเมตร 40 205,600                      

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 7,575,000                 

งบลงทนุ 7,575,000                 

ครุภณัฑ์ 7,575,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,575,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์

จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 1,075,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุกทา้ยลาด จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 6,500,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 1,087,000                 

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 1,087,000                 

งบลงทนุ 1,087,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,087,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,087,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดันครศรีธรรมราช ระวาง 62 372,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดั กโิลเมตร 65 715,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,178,500                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,178,500                 

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาคใต)้ 2,050,000                 

งบอดุหนุน 2,050,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,050,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดันครศรีธรรมราช 0 2,050,000                    

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคใต)้ 128,500                   

งบลงทนุ 128,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 128,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 128,500                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดันครศรีธรรมราช กลา้ 2500 12,500                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดันครศรีธรรมราช กลา้ 40000 116,000                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 13,462,900                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 13,462,900                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 8,274,400                 

งบลงทนุ 8,274,400                 

ครุภณัฑ์ 1,890,200                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 1,850,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ีขนาด 5 แรงมา้ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 3 40,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,384,200                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,138,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการอทุยานแห่งชาติเขานนั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 560,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการหน่วยพทิกัษอ์ทุยานแห่งชาติ

เขานนั ที่ 4 (คลองท่าทน) อทุยานแห่งชาติเขานนั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 624,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการหน่วยพทิกัษอ์ทุยานแห่งชาติ

เขานนั ที่ 7 (คลองหยดน า้) อทุยานแห่งชาติเขานนั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 472,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั อทุยาน

แห่งชาติเขานนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 569,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั อทุยาน

แห่งชาติเขานนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 569,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 1 หลงั 4 ครอบครวั (หน่วย

จดัการตน้น า้ปากพนงั) จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 344,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,245,300                    

รายการระดบัที1่: ปลูกฟ้ืนฟูป่าพรุ จงัหวดันครศรีธรรมราช ไร่ 500 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดันครศรีธรรมราช กโิลเมตร 145 745,300                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 4,058,000                 

งบลงทนุ 4,058,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,058,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,058,000                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั

นครศรีธรรมราช กลา้ 40000 116,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าพรุ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 400 312,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าพรุ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 3300 3,630,000                    

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,130,500                 

งบลงทนุ 1,130,500                 

ครุภณัฑ์ 1,130,500                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,130,500                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 1 จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 46,000                        
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 10 90,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป จงัหวดั เครื่อง 10 31,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 26 98,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 19 81,700                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดั เครื่อง 18 45,000                        

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 13,571,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 13,571,000                

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการน า้เสยีในระดบัจงัหวดั 13,571,000                

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการน า้เสยี 13,571,000                

งบอดุหนุน 13,571,000                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,571,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีระยะที่ 2 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 13,571,000                   

กรมป่าไม ้ 16,562,800                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 7,584,900                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 1,337,300                 

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 1,337,300                 

งบลงทนุ 1,337,300                 

ครุภณัฑ์ 1,234,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,234,500                    

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

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 2 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

ลอ้ จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 982,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดันครศรีธรรมราช กโิลเมตร 20 102,800                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 6,247,600                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 4,871,400                 

งบลงทนุ 4,871,400                 

ครุภณัฑ์ 2,338,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,351,800                    

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,532,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,310,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานหน่วยป้องกนัรกัษาป่า จงัหวดั แห่ง 1 1,310,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดันครศรีธรรมราช กโิลเมตร 100 514,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 50,000                     

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดั หมู่บา้น 1 50,000                        

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 1,204,000                 

งบลงทนุ 170,000                   

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 145,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 145,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครศรีธรรมราช กลา้ 50000 145,000                      

งบอดุหนุน 370,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 370,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดันครศรีธรรมราช ไร่ 200 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดันครศรีธรรมราช หมู่บา้น 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดันครศรีธรรมราช ไร่ 200 160,000                      

งบรายจ่ายอื่น 664,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดันครศรีธรรมราช หมู่บา้น 20 400,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 22 264,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 15,200                        

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

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,344,100                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,344,100                 

ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 968,600                   

งบด าเนินงาน 768,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 768,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 721,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 46,800                        

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั

นครศรีธรรมราช หมู่บา้น 4 200,000                      

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 364,000                   

งบด าเนินงาน 190,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 190,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 178,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,800                         

งบลงทนุ 174,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 174,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 174,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครศรีธรรมราช กลา้ 60000 174,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคใต ้ 1,011,500                 

งบด าเนินงาน 561,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 561,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 39,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 98,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 99,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 10,000                        
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งบลงทนุ 330,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 330,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 330,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดันครศรีธรรมราช กลา้ 200000 330,000                      

งบอดุหนุน 120,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดันครศรีธรรมราช หมู่บา้น 1 70,000                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,633,800                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 6,633,800                 

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 1,658,000                 

งบลงทนุ 1,658,000                 

ครุภณัฑ์ 1,658,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,658,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 1,210,900                 

งบลงทนุ 1,210,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,210,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,210,900                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครศรีธรรมราช กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดันครศรีธรรมราช กลา้ 15000 114,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดันครศรีธรรมราช กโิลเมตร 60 308,400                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดันครศรีธรรมราช ไร่ 250 237,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดันครศรีธรรมราช ไร่ 300 147,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย จงัหวดันครศรีธรรมราช ไร่ 50 259,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 3,764,900                 

งบลงทนุ 3,764,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,764,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 405,600                      

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

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,359,300                    

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

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช กลา้ 74000 562,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดันครศรีธรรมราช กโิลเมตร 12 61,700                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดันครศรีธรรมราช ไร่ 1870 916,300                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดันครศรีธรรมราช ไร่ 265 270,300                      

กระทรวงพลงังาน 7,780,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 2,780,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,780,000                 
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โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่

ของภาค 2,780,000                 

ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นทีข่องภาค 2,780,000                 

งบอดุหนุน 2,780,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,780,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการลดตน้ทุนพลงังานในการจดัหาน า้

เพือ่การเกษตรและการอบแหง้ผลผลติทางการเกษตรภาคใต ้ต าบลนาสาร 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 4 2,780,000                    

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 5,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,000,000                 

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 5,000,000                 

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

ทุ่งควนเหลก็ ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช สถานี 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษากงัหนัลมผลติไฟฟ้าในศูนยว์จิยั คน้ควา้

พลงังานลม ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมปรบัปรุงระบบควบคุมกงัหนัลมผลติไฟฟ้า 

โครงการสาธติผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม บา้นทะเลปงั ต าบลหวัไทร อ าเภอ

หวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,200,000                    

กระทรวงมหาดไทย 1,702,136,200            

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 29,439,300                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 368,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 368,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 368,000                   

งบรายจ่ายอื่น 368,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 368,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 28,231,300                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 28,231,300                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 23,731,300                

งบลงทนุ 23,731,300                

ครุภณัฑ์ 295,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 295,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารเขต 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลคลงั อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 162,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารเขต 11  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลคลงั 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 133,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,435,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,476,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ต าบลคลงั อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 12,599,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัรองผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,877,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,959,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารเขต 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลคลงั อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,719,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 5,240,200                    

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 33,131,500                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 33,131,500                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 33,131,500                

การบริหารงานอ าเภอ 33,131,500                

งบลงทนุ 33,131,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,131,500                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,860,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัอ าเภออาวุโส อ าเภอขนอม จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 198,400                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอขนอม จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,892,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณที่วา่การอ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอฉวาง จงัหวดั แห่ง 1 856,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอฉวาง จงัหวดั แห่ง 1 624,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 741,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครอง อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 352,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานหนา้ที่วา่การอ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอชะอวด จงัหวดั แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอชะอวด จงัหวดั แห่ง 1 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงป้ายและรัว้ที่วา่การอ าเภอชะอวด จงัหวดั แห 1 255,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดั แห่ง 1 210,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอท่าศาลา จงัหวดั แห่ง 1 302,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอทุ่งสง จงัหวดั แห่ง 1 212,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานหนา้ที่วา่การอ าเภอทุ่งสง จงัหวดั แห่ง 1 1,487,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 1,234,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 71,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเทา้และก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอบาง

ขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 600,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันข์า้งที่วา่การอ าเภอบางขนั จงัหวดั แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) ปกครองจงัหวดั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิงานและหอ้งประชมุ ปกครองจงัหวดั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศาลาบริการประชาชนอ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 139,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอพระพรหม จงัหวดั แห่ง 1 107,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั แห่ง 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอสชิล จงัหวดั แห่ง 1 1,763,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอหวัไทร จงัหวดั แห่ง 1 993,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอหวัไทร จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานหนา้ที่วา่การอ าเภอหวัไทร จงัหวดั แห่ง 1 254,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,271,100                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. หลงัที่วา่การอ าเภอขนอม จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 276,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถหลงัที่วา่การอ าเภอขนอม จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 349,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารปฏบิตัิการฝ่ายความม ัน่คง อ าเภอจฬุาภรณ์

 จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 168,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถจกัรยานยนตท์ี่วา่การอ าเภอจฬุาภรณ์ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 90,100                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 116,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ขา้งที่วา่การอ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 144,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอชะอวด จงัหวดั แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หลงัที่วา่การอ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 226,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้และป้ายที่วา่การอ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,190,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,029,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอนบพติ า จงัหวดั แห่ง 1 473,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอนาบอน จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,907,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 629,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอบางขนั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 490,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. รอบหอประชมุอ าเภอพระพรหม 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,934,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั แห่ง 1 1,691,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคูระบายน า้บา้นพกันายอ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 317,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอลานสกา จงัหวดั แห่ง 1 441,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพื้น คสล. บา้นพกันายอ าเภอลานสกา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช แห่ง 1 225,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาธง ที่วา่การอ าเภอลานสกา จงัหวดั แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้และปรบัปรุงภูมทิศันห์นา้ที่วา่การอ าเภอลาน

สกา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 995,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอลานสกา จงัหวดั แห่ง 1 272,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอหวัไทร จงัหวดั แห่ง 1 497,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 27,518,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 27,518,000                

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 27,518,000                

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 27,518,000                

งบลงทนุ 27,518,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,518,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,518,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการระดบั 3-4 ศูนยศึ์กษาและ

พฒันาชมุชนนครศรีธรรมราช ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั หลงั 1 189,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางภายในศูนยศึ์กษาและพฒันาชมุชน

นครศรีธรรมราช ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 2,070,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงอาหาร ศูนยศึ์กษาและพฒันาชมุชน

นครศรีธรรมราช ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 259,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารหอพกั 2 ชัน้ ขนาด 32 หอ้ง ณ ศูนยศึ์กษา

และพฒันาชมุชนนครศรีธรรมราช ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั หลงั 1 25,000,000                   

กรมทีด่นิ 4,507,100                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 3,807,100                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,807,100                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 1,032,300                 

งบลงทนุ 1,032,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,032,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 924,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบล

ทรายขาว อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 518,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลชะอวด 

อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 405,900                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 108,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   

ต าบลเขาแกว้ อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 108,100                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 2,774,800                 

งบลงทนุ 2,774,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,774,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 247,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

พรหมโลก อ าเภอพรมหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 247,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,527,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 427,800                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 700,000                   

งานดา้นทะเบยีนและรงัวดัทีด่นิทีบ่ริการใหแ้ก่ประชาชน 700,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพระบบการดูแลหลกัฐานทางทะเบยีนทีด่นิ 700,000                   

งบลงทนุ 700,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 700,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลทรายขาว อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 700,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 11,737,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 11,737,000                

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 11,737,000                

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 11,737,000                

งบลงทนุ 11,737,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,737,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 11,737,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยลกึ หมู่ที่ 1,4,5 ต าบลเกาะขนัธ ์อ าเภอชะอวด

 จงัหวดันครศรีธรรมราช (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 71,240 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 4,899,000                    
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส่งน า้ พรอ้มคนัคลองผวิหนิคลกุ หมู่ที่ 1,7 

ต าบลท่าขนาน อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช (ปริมาณดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 18,259 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 3,894,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองเลยีบถนนสายบา้นหาร-ชมุชนใหม่ หมู่ที่ 8 

ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช (ปริมาณดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 49,000 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,910,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองนุย้ พรอ้มป้องกนัการกดัเซาะ จ านวน 1 แห่ง

 หมู่ที่ 8 ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  (ปริมาณ

ดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 6,390 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,034,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 571,802,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 135,783,500              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 135,783,500              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ 135,783,500              

งบลงทนุ 135,783,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 135,783,500                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 135,783,500                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) บา้นปากระ

วะ หมู่ที่ 5 ต าบลหนา้สตน อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ความยาว แห่ง 1 33,820,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บริเวณชายฝัง่ ต าบลท่าพญา 

และ ต าบลบา้นเพงิ อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ความยาว แห่ง 1 60,753,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล หมู่ที่ 9 ต าบลท่าพญา อ าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ความยาว 1,010 เมตร แห่ง 1 25,334,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล  หมู่ที่ 1,3 ต าบลบางพระ 

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ความยาว 656 เมตร แห่ง 1 15,876,000                   

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 41,290,300                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 41,290,300                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 41,290,300                

งบลงทนุ 41,290,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,290,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 41,290,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะชมุชนคลองแดน อ าเภอหวัไทร

 จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 24,290,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เพือ่การท่องเที่ยวนครสามธรรม 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 17,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 179,810,500              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 179,810,500              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ภาคใต ้ 179,810,500              

งบลงทนุ 179,810,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 179,810,500                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 179,810,500                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) บา้นปากระ

วะ หมู่ที่ 5 ต าบลหนา้สตน อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช  ความ แห่ง 1 65,110,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พื้นที่ชายฝัง่ หมู่ที่ 1 ต าบลปาก

พนงัฝัง่ตะวนัออก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ความยาว 2,057 แห่ง 1 24,200,000                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พื้นที่ชายฝัง่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 

ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก และหมู่ที่ 1 ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ความยาว 2,483 เมตร แห่ง 1 29,300,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พื้นที่ชายฝัง่ทะเล บา้นปากระวะ

 (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 5 ต าบลหนา้สตน อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ความยาว 1,460 เมตร แห่ง 1 61,200,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 120,138,500              

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 55,827,000                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 55,827,000                

งบลงทนุ 55,827,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,827,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 15,770,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนจงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 15,770,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,057,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมปากพนงั อ าเภอปากพนงั

 จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 24,057,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่ตามผงัเมอืงรวมเมอืงปากพนงั ระยะ

 2 จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 16,000,000                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 64,311,500                

วางและจดัท าผงัเมอืง 18,338,400                

งบรายจ่ายอื่น 18,338,400                

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนเมอืงเก่า

นครศรีธรรมราช อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ผงั 1 9,269,200                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนปากพนงั 

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ผงั 1 9,069,200                    

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 45,973,100                

งบรายจ่ายอื่น 45,973,100                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดั รายการ 1 45,973,100                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 92,901,100                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 26,661,100                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 26,661,100                

งบลงทนุ 26,661,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,661,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 26,661,100                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ตาปี บริเวณวดัสุวรรณคีรี (นาง

เอื้อย) หมู่ที่ 2 ต าบลกะทูน หมู่ที่ 2 ต าบลควนกลาง อ าเภอพปูิน จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ความยาว 531 เมตร แห่ง 1 10,438,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่พงั หมู่ที่ 1 ต าบลนบพติ า อ าเภอนบพติ า

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 12,023,100                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปากพนงั บริเวณวดัมกุขธารา

ราม (วดัปากบางท่าพญา) หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นเพงิ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ความยาว 210 เมตร แห่ง 1 4,200,000                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 66,240,000                
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ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 66,240,000                

งบลงทนุ 66,240,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 66,240,000                   

ค่าควบคุมงาน 2,240,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา

ปญัหาน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนทุ่งสง ระยะที่ 1 อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั แห่ง 1 2,240,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 64,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วม

พื้นที่ชมุชนทุ่งสง ระยะที่ 1 อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 64,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,879,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 1,879,000                 

บริการดา้นช่าง 1,879,000                 

งบลงทนุ 1,879,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,879,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,879,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลนาเคียน 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,879,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 1,024,000,400            

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,030,900                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 2,030,900                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2,030,900                 

งบลงทนุ 2,030,900                 

ครุภณัฑ์ 2,030,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 508,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 23 508,300                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 23 98,900                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 23 126,500                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ตวั 46 78,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 23 66,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 46 138,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,522,600                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 23 1,522,600                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช เครื่อง 23 506,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 23 368,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 23 207,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 46 174,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 46 266,800                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,020,728,300            

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 30,359,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 30,359,000                

งบอดุหนุน 30,359,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,359,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 30,359,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นวงัหนิ (โรงเรียนบา้นวงัหนิ) หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสงั เทศบาลต าบล

ทุ่งสงั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,950,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นป่าระก า หมู่ที่ 5 ต าบลป่าระก า องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่า

ระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 120 เมตร ยาว 190 

เมตร บา้นสหกรณ์นิคมวงัหนิ (โรงเรียนบา้นนิคมวงัหนิ) หมู่ที่ 4 ต าบล

บา้นนิคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดั แห่ง 1 2,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 19 เมตร 

ยาว 36 เมตร บา้นทุ่งปราน หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นตูล องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 

เมตร บา้นทรายขาว (โรงเรียนทรายขาววทิยา) หมู่ที่ 1 ต าบลทรายขาว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,280,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 34 

เมตร บา้นหนองบวั หมู่ที่ 3 ต าบลไชยมนตรี องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ไชยมนตรี อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,430,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 24 เมตร 

ยาว 55 เมตร บา้นธรรมเผด็จ (โรงเรียนวดัธรรมเผด็จ) หมู่ที่ 7 ต าบลที่

วงั เทศบาลต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,703,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นตลาดอาทติย ์(โรงเรียนวดัเขาพนมไตรรตัน)์ หมู่ที่ 4 ต าบล

กลาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั แห่ง 1 2,660,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร โรงเรียนวดัศรีสุวรรณาราม หมู่ที่ 7 ต าบลคลองนอ้ย องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,320,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 

เมตร บา้นควนทะเลมอง (โรงเรียนบา้นหวัไทร) หมู่ที่ 5 ต าบลควนชะลกิ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนชะลกิ อ าเภอหวัไทร จงัหวดั แห่ง 1 2,476,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร  บา้นดอนฆอ้ (โรงเรียนวดัโยธาธรรม)  หมู่ที่ 2 ต าบลนาเรียง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,850,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 52 เมตร 

ยาว 52 เมตร  บา้นทุ่งใหญ่ (โรงเรียนบา้นใสถนิ) หมู่ที่ 2 ต าบลขอนหาด

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จงัหวดั แห่ง 1 1,730,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นบางกระบอื หมู่ที่ 6 ต าบลท่าไร่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไร่

 อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,480,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 173,196,600              

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 8,402,000                 

งบอดุหนุน 8,402,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,402,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 8,402,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หมู่ที่ 3 บา้นโคกกฐนิ ต าบลเชยีรเขา

 สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง 15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเชยีรเขา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 941,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หมู่ที่ 4,5 บา้นเชยีรเขา ต าบลเชยีร

เขา สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง 15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเชยีรเขา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 941,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คลองท่าลาด หมู่ที่ 9 บา้นดอนใคร 

ต าบลกลาย สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร กวา้ง 12 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 651,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คูน า้สาธารณะบา้นบางสาร - บางกา

รงั หมู่ที่ 3 บา้นบางสาร ต าบลกลาย สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 

เมตร กวา้ง 12 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา แห่ง 1 651,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและพฒันาแหลง่น า้สระน า้นบเหนือ หมู่ที่ 5 

บา้นหูนบ ต าบลชะมาย ปริมาตรไม่นอ้ยกวา่ 42,160 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,234,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและพฒันาแหลง่น า้สระน า้นบใต ้หมู่ที่ 5 บา้น

หูนบ ต าบลชะมาย ปริมาตรไม่นอ้ยกวา่ 10,840 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,185,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและพฒันาสระเกบ็น า้บา้นหนองคลา้ หมู่ที่ 1 

ต าบลเขาโร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 21,025.20 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,261,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงสระเกบ็น า้ บา้นช่องเหรียง หมู่ที่ 10 ต าบล

บา้นนิคม ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มเสริม

คนัขอบสระ ความยาวรวม 300 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนิคม

 อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 538,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 164,794,600              

งบอดุหนุน 164,794,600              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 164,794,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 164,794,600                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นดอนทราย ต าบลควนหนองควา้  องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลควนหนองควา้ อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,357,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ บา้นทุ่งนาใหม่ หมู่ที่ 5 บา้นอายเลา ต าบลทุ่งโพธิ์ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งโพธิ์ อ  าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,864,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 4 บา้นทุ่งขวานใหญ่ ต าบลนาหมอบุญ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหมอบุญ อ าเภอจฬุาภรณ์ แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นหนองท่อม ต าบลไมเ้รียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

บา้นเพญ็มติร หมู่ที่ 1 ต าบลไสหรา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไสหรา้ 

อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,366,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 บา้นบ่อเงาะ , บา้นคลองเรือ หมู่ที่ 10 ต าบลเชยีรเขา ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีรเขา อ าเภอเฉลมิพระ แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

ที่ต ัง้คลองท่าไทร หมู่ที่ 1 บา้นป่ายาง ต าบลเกาะขนัธ ์องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเกาะขนัธ ์อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,157,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นดอนตาสงัข ์ต าบลขอนหาด  องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอน

หาด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,259,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

บา้นเขากอย หมู่ที่ 3 ต าบลเขาพระทอง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา

พระทอง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 733,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 11 บา้นใสขนุน ต าบลเคร็ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง อ าเภอ

ชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บา้นเนินกลาง ต าบลชะอวด  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 546,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 2 บา้นหนองหนิ ต าบลท่าเสมด็  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าเสมด็ อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 976,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นคลองงา ต าบลชา้งกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งกลาง 

อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,712,000                    
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 2 บา้นสระชู ต าบลเขาพระบาท องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระ

บาท อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 บา้นเกาะทวด หมู่ที่ 7 ต าบลท่าขนาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขนาน อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 บา้นคลองชา้ง หมู่ที่ 9 ต าบลท่าขนาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขนาน อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บริเวณวดัคลองขยนั หมู่ที่ 1 บา้นคลองขยนั ต าบลบา้นกลาง  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นเนิน อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,081,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 3 บา้นหนองใหญ่ ต าบลคลองเส  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง

เส อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,964,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 8 บา้นโคกเทว ีต าบลดุสติ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดุสติ อ าเภอ

ถ า้พรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 5,060,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบประปาภูเขาขนาด

ใหญ่ หมู่ที่ 1 บา้นเปิก ต าบลถ า้ใหญ่ เทศบาลต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 9,359,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 10 บา้นบนควน ต าบลที่วงั  เทศบาลต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง แห่ง 1 862,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก ที่ต ัง้คลองท่าวา่น หมู่ที่ 1 บา้นทุ่งควาย ต าบลเขาโร  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,412,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 วดักรุงหยนั หมู่ที่ 2 บา้นกรุงหยนั ต าบลกรุงหยนั  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,972,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น จ านวน 9 จดุ 

ดงัน้ี หมู่ที่ 1 บา้นควนประชาสรรค, หมู่ที่ 1 บา้นบ่อโหด, หมู่ที่ 2 บา้นไส

เจาะป่า, หมู่ที่ 3 บา้นหนองสามสบิ, หมู่ที่ 4 บา้นเสมด็จวน, หมู่ที่ 4 บา้น

เสมด็จวน (โรงรมยาง), หมู่ที่ 5 บา้นคงคาเลยีบ, หมู่ที่ 5 บา้นพรุนูด, หมู่

ที่ 8 บา้นเขานุย้ ต าบลกแุหระ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกแุหระ อ าเภอ แห่ง 1 8,890,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง บา้นหว้ยไทร หมู่ที่ 5 บา้นนาสะทอ้น ต าบลทุ่งใหญ่  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 641,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง บา้นควนเถีย๊ะ 1 หมู่ที่ 6 บา้นควนคลงั ต าบลทุ่งใหญ่  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 641,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 5 บา้นหวัทุ่ง (บา้นนางฉลาด) ต าบลกะหรอ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกะหรอ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,108,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 บริเวณวดัถ า้เขาเหลก็ หมู่ที่ 2 บา้นเขาเหลก็ ต าบลนบพติ า องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนบพติ า อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,101,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 5 บา้นโรงกวม ต าบลนาบอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกว้แสน 

อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 776,000                      
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 6 บา้นควนเคี่ยม ต าบลบา้นนิคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

นิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 921,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บา้นล านาว ที่ต ัง้ที่วา่การอ าเภอบางขนั ไป

หมู่ที่ 1,7,14,15 ต าบลบา้นล านาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 

อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,937,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บา้นเกาะโพธิ์ ต าบลชะเมา  เทศบาลต าบลชะเมา 

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,678,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บา้นบ่อคณฑ ีต าบลขนาบนาก  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 826,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 2 บา้นบางวุน ต าบลบางตะพง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาง

ศาลา อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,728,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 1 บา้นปากคลอง ต าบลบา้นใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

ชมุชนบา้นวงัลงุ หมู่ที่ 6 ต าบลทอนหงส ์เทศบาลต าบลทอนหงส ์อ าเภอ

พรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,994,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาภูเขา สายปลายอวน 

(ช่วงบา้นในทบั) หมู่ที่ 3 บา้นในทบั ต าบลพรหมโลก เทศบาลต าบล

พรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,018,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 - 8 บา้นนากนั, บา้นดอนฆอ้, บา้นหวัปรางค,์ บา้นสวนกลาง, 

บา้นก าแพงถม, บา้นหนองบวั, บา้นหลวงครู, บา้นเกาะบน ต าบลนาเรียง 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั แห่ง 1 2,704,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 7 บา้นวดัใหม่ ต าบลทา้ยส าเภา ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยส าเภา อ าเภอพระพรหม จงัหวดั แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

ที่ต ัง้บา้นวงัเคียน หมู่ที่ 4 บา้นบ่อขรบ ต าบลนาพรุ  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,110,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นคุง้วงัววั ต าบลควนกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ เทศบาลต าบลควนกลาง อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 9 บา้นทางหลวง ต าบลยางคอ้ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง

คอ้ม อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,528,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ ถนนนครศรีธรรมราช - ปากพนงั หมู่ที่ 6 ชมุชนหวัสะพาน

สุริยา ต าบลบางจาก เทศบาลต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช แห่ง 1 934,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาล

ขนาดใหญ่ ชมุชนบางหวัแตก หมู่ที่ 1 ต าบลปากนคร  เทศบาลต าบล

ปากนคร อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 970,000                      
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก ถนนเทวบุรี ชมุชนซอยตน้หวา้ ต าบลโพธิ์เสด็จ เทศบาล

นครนครศรีธรรมราช อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั แห่ง 1 9,097,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 10 บา้นศาลาบางปู (อ่างเกบ็น า้บางมวง) ต าบลปากพูน ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ เทศบาลเมอืงปากพูน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก บา้นตากแดด หมู่ที่ 2 ต าบลท่าซกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าซกั 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 19 บา้นไมแ้ดง ต าบลท่าเรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,136,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นบางพทุรา ต าบลท่าไร่  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไร่ อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,180,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บา้นควนเกย เชือ่มต่อไปหมู่ที่ 3 บา้น

หนองมาก และหมู่ที่ 6 บา้นไสเลยีบ ต าบลควนเกย เทศบาลต าบลเขาชมุ

ทอง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 9,530,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ ที่

สาธารณะบริเวณสนามกฬีาบา้นร่อนนา หมู่ที่ 2 บา้นร่อนนา ต าบลร่อน

พบูิลย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั แห่ง 1 2,690,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 3 บา้นศาลาแขก ต าบลหนิตก  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิตก 

อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,360,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 1 บา้นนอกไร่ ต าบลเขาแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เขาแกว้ อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 611,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

ซอยโบท๋องเกตุ หมู่ที่ 3 บา้นหว้ยทรายทอง ต าบลทุ่งใส  เทศบาลต าบล

ทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บา้นลากชาย ต าบลเขาพงัไกร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,594,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นพึง่ตน ต าบลควนชะลกิ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลควนชะลกิ อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,597,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

สระอ าเภอหวัไทร หมู่ที่ 11 บา้นพฒันา ต าบลหวัไทร ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั แห่ง 1 3,723,600                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 4,390,100                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 4,390,100                 

งบอดุหนุน 4,390,100                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,390,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 4,390,100                    
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จงถนอม 

เทศบาลต าบลอ่าวขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลขนอม เทศบาลต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าม่วง 

เทศบาลต าบลทอ้งเนียน อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวงั

ฆอ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามต าบล อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาหมอบุญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหมอบุญ 

อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลควนหนองควา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนหนองควา้

 อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อายเลา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธิ์ อ  าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นชะอวด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นชะอวด 

อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลจนัด ีเทศบาลต าบลจนัด ีอ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุวรรณาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยปริก อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

มะปรางงาม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งไหม ้

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเพญ็

มติร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัควน

สูง เทศบาลต าบลปากน า้ฉวาง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

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

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหาด

สูง เทศบาลต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักระ

เปียด  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวงั

สะพาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแว อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลดอนตรอ เทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเชยีรเขา องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีรเขา อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองหมอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สระเพลง

 เทศบาลต าบลทางพูน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลชะอวด เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลท่า

เสมด็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเสมด็ อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลานนา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะขนัธ ์อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

ไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นทุ่งไคร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลชะอวด องคก์ารบริหารส่วนต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งโซน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นควนสมบูรณ์ เทศบาลต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนางหลง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางหลง อ าเภอชะ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลขอนหาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนหาด อ าเภอชะ

อวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นตูล  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตูล อ าเภอชะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหลกัชา้ง เทศบาลต าบลหลกัชา้ง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวน

ขนั เทศบาลต าบลสวนขนั อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับ่อลอ้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

เสอืหงึ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอืหงึ อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วยั

เตาะแตะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีรใหญ่ อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาพระบาท องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท 

อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นพรุวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดุสติ อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปลายรา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ า้พรรณรา อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท่าสูง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้ตก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนตะโก องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนตะโก อ าเภอ

ท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโมคลาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโมคลาน อ าเภอท่า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปาก

เจา องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลิง่ชนั อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าศาลา เทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ประจ า

ต าบลโพธิ์ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

สาธติวลยัลกัษณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปาก

ดวด องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัยาง

ใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

เลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวน

สมเด็จยา่ 90  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหนองหวา้ เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้พ ุ

เทศบาลต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลควนกรด องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนกรด อ าเภอทุ่ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาปรีด ี

เทศบาลเมอืงทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาไมไ้ผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไมไ้ผ่ อ าเภอทุ่งสง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นลาน

ชา้ง เทศบาลต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นควน

ชม เทศบาลต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งควาย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นควน

ไมแ้ดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นบนควน องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

มะขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ตก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จฬุา

ภรณ์พฒันา 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กรุงหยนั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

คลา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จฬุา

ภรณ์พฒันา 4  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกแุหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวดั

ใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่ายาง เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง

กรวด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทุ่งสงั เทศบาลต าบลทุ่งสงั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เปียน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นอู่

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะหรอ อ าเภอนบพติ า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัถ า้เขา

เหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนบพติ า อ าเภอนบพติ า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

ด ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแกว้

แสน องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกว้แสน อ าเภอนาบอน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาบอน เทศบาลต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบาง

จนัส ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปาก

แพรก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

เจ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหนิ อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนิคม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอฒัฑ

ศาสนาราม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงปากพนงั เทศบาลเมอืงปากพนงั อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองกระบอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองกระบอื 

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางกรูด 

เทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเกาะ

จาก เทศบาลต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเขาปูน

 เทศบาลต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทอนหงส ์เทศบาลต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดันากนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นเกาะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หญา้

ปลอ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลอนิคีรี อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาพรุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม ชดุ 2 30,700                        
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทา้ยส าเภา (วดัเชงิแตระ) องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ย

ส าเภา อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าชา้ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพปูิน เทศบาลต าบลพปูิน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัยาง

คอ้ม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางคอ้ม อ าเภอพปูิน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีมา

ราม  เทศบาลต าบลกะทูน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จฬุา

ภรณ์พฒันา 2 เทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปาก

เสยีว เทศบาลต าบลควนกลาง อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หูนบ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพปูิน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท่าแพ 

เทศบาลต าบลท่าแพ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าซกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าซกั อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิมุ

วะหฮ์ดีนี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางจาก เทศบาลต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาทราย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทราย อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพธิ์เสด็จ

 เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค่าย

วชริาวุธ เทศบาลเมอืงปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลปากนคร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากนคร อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางใหญ่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองลาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะม่วงสองตน้ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่า

ยาง เทศบาลต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยปราง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กลอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนพงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเสาธง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพบูิลย์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าไทร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นร่อน

นา องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเขาชมุทอง เทศบาลต าบลเขาชมุทอง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลร่อนพบูิลย ์(วดัเทพนมเชอืด ) เทศบาลต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอ

ร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคนัธ

มาล ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนชมุ อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนิตก เทศบาลต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัชาย

เขา องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาแกว้ อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโคก

โพธิ์สถติย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลขนุทะเล เทศบาลต าบลขนุทะเล อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาฝ้าย 

เทศบาลต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

เปลีย่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปลีย่น อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเขา

นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขานอ้ย อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปลาย

ทอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งปรงั อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเสาเภา องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหวัไทร เทศบาลต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเกาะเพชร เทศบาลต าบลเกาะเพชร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

โพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลม อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัปาก

เหมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนชะลกิ อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนา้ศาล 

เทศบาลต าบลหนา้สตน อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันพ

คุณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางนบ อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัหวัล  าภู องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นราม

แกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลรามแกว้ อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลต าบลบาง

จาก เทศบาลต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลขอนหาด 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนหาด อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นตูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนรีสอรท์อนุบาล 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลนาบอน 

เทศบาลต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนา

สาร เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 4,800,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 4,800,000                 

งบอดุหนุน 4,800,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จงัหวดั 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 าบลถ า้พรรณรา คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 807,982,600              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 4,225,000                 

งบอดุหนุน 4,225,000                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 880,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง ตวั 1 880,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตวั 1 880,000                      

รายการระดบัที3่: หุ่นจ าลองฝึกปฏบิตัิการช่วยชวีติข ัน้สูง ขนาดเต็มตวั

แบบผูใ้หญ่ สถานีอนามยับา้นปากพูน เทศบาลเมอืงปากพูน อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 1 460,000                      

รายการระดบัที3่: หุ่นจ าลองฝึกปฏบิตัิการช่วยชวีติข ัน้สูง ขนาดเต็มตวั

แบบเด็ก สถานีอนามยับา้นปากพูน เทศบาลเมอืงปากพูน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 1 420,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,345,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เตียง 2 2,145,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เตียง 2 2,145,000                    

รายการระดบัที3่: เตียงเฟาวเ์ลอรช์นิดไฟฟ้า สถานีอนามยับา้นปากพูน 

เทศบาลเมอืงปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เตียง 2 100,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง 

สถานีอนามยับา้นปากพูน เทศบาลเมอืงปากพูน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัความดนัสอดแขนอตัโนมตัิ สถานีอนามยั

บา้นปากพูน เทศบาลเมอืงปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องพ่นละอองฝอย ULV แบบชนิดติดต ัง้ทา้ย

รถยนต ์สถานีอนามยับา้นปากพูน เทศบาลเมอืงปากพูน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 875,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัความดนัลูกตาแบบไม่สมัผสั สถานี

อนามยับา้นศาลาบางปู เทศบาลเมอืงปากพูน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 520,000                      

รายการระดบัที3่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดไฟฟ้า สถานีอนามยับา้นศาลา

บางปู เทศบาลเมอืงปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เตียง 1 100,000                      

รายการระดบัที3่: ยูนิตท าฟนั สถานีอนามยับา้นศาลาบางปู เทศบาล

เมอืงปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล สถานีอนามยั

บา้นศาลาบางปู เทศบาลเมอืงปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 1,200,000                    

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 734,402,000              

งบอดุหนุน 734,402,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 734,402,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 734,402,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นศ.ถ.70-007 สายสามแยกคึกฤทธิ(์คอขาด - เขาวงัทอง หมู่ที่ 

11,4 ต าบลควนทอง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 20,700 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,957,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ. 76-001 สายวดัวงัม่วง – บา้น

แหลมยูง หมู่ที่ 7 ต าบลฉวาง กวา้ง 8 เมตร ยาว 3,800 เมตร หนา 0.05 

เมตร เทศบาลต าบลปากน า้ฉวาง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,620,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.26-005 สายหนา้สถานีรถไฟ

ทานพอ หมู่ที่ 3 ชมุชนตลาดทานพอ ต าบลไมเ้รียง  มพีื้นที่รวมไม่นอ้ย

กวา่ 4,410 ตารางเมตร เทศบาลต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดั สาย 1 1,420,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.43-001 สายทบัผึ้ง หมู่ที่ 3 ต าบลกะเปียด เชือ่มต่อหมู่ที่ 7 ต าบล

คลองเส หมู่ที่ 3 บา้นทบัผึ้ง ต าบลกะเปียด กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,300 

เมตร หนา 0.15 ไหลท่างขา้งกวา้งละ 0.30 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 3,936,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.114-01 สาย นศ.4106 ทางหลวง

หมายเลข 4104 ตอนแยกทล. 4105 - เขตเทศบาลต าบลไมเ้รียง หมู่ที่ 

3,4,5 บา้นยางหมู่ ,บา้นปากหว้ย และบา้นปากกะเปียด ต าบลนาเขลยีง 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,130 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน สาย 1 8,024,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัตต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.15-001  สายราษฎรบ์  ารุงดอน

ใหญ่ หมู่ที่ 2,3,5 บา้นปากช่อง ต าบลทางพูน มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

27,720 ตารางเมตร เทศบาลต าบลทางพูน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ สาย 1 9,586,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัสายทางทอ้งถิน่ นศ.ถ. 50-002 สายหว้ยหลดุ - ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6,9 

ต าบลเกาะขนัธ ์มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 16,437 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเกาะขนัธ ์อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 8,175,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.54-008 สายป่าแก่ - ตรอกแค หมู่ที่ 8,4 ต าบลขอนหาด กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,965 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอน

หาด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 6,266,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.59-005 สายโคกประดู่ - เขาล  าปะ หมู่ที่ 2 บา้นวงัเคียน ต าบลเขา

พระทอง กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิ

คลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง สาย 1 8,536,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.116-01 สาย นศ.4061 แยก ทล.

4018 - บา้นทุ่งใคร หมู่ที่ 3,6 ต าบลนางหลง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

15,590 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางหลง อ าเภอชะอวด สาย 1 8,895,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.137-03 สายแยกบ่อลอ้ล  าทบั บา้นดอนทราย

  อบต.ควนหนองควา้ หมู่ที่ 1 บา้นตูล ต าบลบา้นตูล กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตูล อ าเภอชะ

อวด จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,080,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.163.01 สายบา้นควนหรัง่ - บา้นวงัหอน หมู่

ที่ 6 บา้นควนมติร ต าบลวงัอ่าง กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 

0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัอ่าง

 อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.60-001 สายบา้นปากคลอง-ท่าเตียน 

หมู่ที่ 6,8,9 ต าบลเขาพระบาท มพีื้นรวมไม่นอ้ยกวา่ 13,800 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั สาย 1 9,966,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.81-003 สายคลองแดนพฒันา หมู่ที่ 10,4 บา้นคลองแดน ต าบล

เชยีรใหญ่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเชยีรใหญ่ อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 4,409,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.18-003 สายธุรการ หมู่ที่ 1 ต าบลท่าศาลา 

มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 2,997 ตารางเมตร เทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอ

ท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 1,159,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.093-006 ถนนสายท่านาย-ทุ่งใน บา้นท่านาย

 หมู่ที่ 5,6,9,10, 14 ต าบลท่าขึ้น กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,900 เมตร หนา 

0.05 เมตร{{LF}}องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั สาย 1 9,999,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.179-01 สายหวัซอยศูนย-์หวัซอยหา้ หมู่ที่ 6 ต าบลหวัตะพาน 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,785 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัตะพาน อ าเภอท่าศาลา สาย 1 6,914,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.62-002 สายบา้นวงัจกิ - บา้นหนองปลงิ หมู่ที่ 

1,2 ต าบลเขาโร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 18,800 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,652,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.40-001 สายแยก ทล.4151 - บา้นเสมด็จวน หมู่ที่ 7

 ต าบลกรุงหยนั กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 8,951,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.109-01 สายแยก ทล.41 - บา้นวดัใหม่ หมู่ที่ 9และ

หมู่ที่ 2 บา้นไสยาว ต าบลทุ่งใหญ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 

0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั สาย 1 3,032,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.118-01 สายโรงพยาบาลนาบอน – สีแ่ยกบา้นนาโพธิ์

 หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3และหมู่ที่ 6 ต าบลนาบอน มพีื้นรวมไม่นอ้ยกวา่ 26,554 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จงัหวดั สาย 1 8,984,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลัต์

ติกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.162-01 สายบา้นสีแ่ยกสวนป่า

 - บา้นหนองเจ บา้นน า้รอ้น หมู่ที่ 13และหมู่ที่ 8 ต าบลวงัหนิ กวา้ง 8 

เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหนิ สาย 1 9,560,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นศ.ถ.51-001 สายวดัโบสถ ์- บา้นเกาะโพธิ์ หมู่ที่ 5, 7 บา้นนาใน

 - เกาะโพธิ์ ต าบลเกาะทวด กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างหนิคลกุ กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลเกาะทวด สาย 1 7,725,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.77-006 สายวดัโดน-เกาะโพธิ์ หมู่ที่ 3 ต าบลชะเมา กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลชะเมา อ าเภอปากพนงั สาย 1 9,955,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัสายทางหลวง

ทอ้งถิน่ นศ.ถ.53-003 สายโคกแสง หมู่ที่ 8 บา้นโคกแสง ต าบลขนาบ

นาก กวา้ง 4เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุ 

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปาก สาย 1 7,725,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ น.ศ.ถ.64-001 สายสุนอนนัต ์- เปี๊ยะเนิน หมู่ที่ 

5,18 บา้นนอกดอน ต าบลคลองนอ้ย กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดั สาย 1 3,581,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.134-01 สายบา้นบางยงั - บา้นดอนตก หมู่ที่ 2 ต าบลบางตะพง 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,143 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง กวา้งขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางศาลา อ าเภอปากพนงั จงัหวดั สาย 1 9,971,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.143-02 สายซอยสามแยกสนีวล หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นใหม่ กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

ใหม่ อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 4,392,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.148-01 สายบางพระ - เสอืรอ้ง บา้นบางพระ หมู่ที่ 3

 ต าบลปากแพรก กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั สาย 1 4,160,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นศ.ถ 91-002 สายวดัใหม-่คลองเมยีด หมู่ที่ 4,7 ต าบลทอนหงส์

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 6,387,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.122-01 สายน า้ด า - สวนเทยีม หมู่ที่ 3 (บา้นหวัปรางค)์ ต าบลนา

เรียง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 5,760,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.124-01 สายบา้นพระเพรง – สายบา้นหนองแตน 

บา้นพระเพรง หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 2,060 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 3,268,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.42-001 สายคลองฉลอง บา้นหว้ยทรายขาว หมู่ที่ 5 ต าบลกะทูน 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง กวา้งขา้งละ 

0.50 เมตร เทศบาลต าบลกะทูน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 5,596,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต สายสามแยก

ลุม่ยูง - ถนน รพช. หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 8 ต าบลยางคอ้ม กวา้ง 8 

เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางคอ้ม อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุง/ซอ่มแซมถนนลาดยาง รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.96-002 สายบางฮนั - ปากพญา หมู่ 7และหมู่ที่ 9 

ต าบลท่าซกั กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,900 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือม ี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 23,400 ตร.ม.{{LF}} องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าซกั 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.115-02 สายนาเคียน - มะขามชมุ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3

และหมู่ที่ 9 ต าบลนาเคียน กวา้ง 8 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช สาย 1 2,510,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.130-01 สายบา้นบางพทุรา – บา้นบางจาก หมู่ที่ 

4,7,11 ต าบลบางจาก กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางจาก อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,850,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.07-002 สายบา้นหนองมาก - บา้นหว้ยคนัไถ

 หมู่ที่ 3,6 ต าบลควนเกย มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 14,720 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลเขาชมุทอง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 6,964,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.69-002 สายบา้นทุ่งเลน - บา้นหนองแค หมู่ที่ 4 

บา้นทุ่งเลน ต าบลควนชมุ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนชมุ อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั สาย 1 2,943,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.158-04 สายบา้นน า้พราย หมู่ที่ 8 ต าบลร่อนพบูิลย ์กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพบูิลย์

 อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 7,929,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ. 181-03สายสีแ่ยกตน้เหรียง หมู่ที่ 12 - สะพาน คลองแหง้ หมู่ที่ 

1 ต าบลหนิตก กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั สาย 1 6,460,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.56-004 สายนาขนุทะเล หมู่ที่ 1 ต าบลเขาแกว้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาแกว้ อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 3,630,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรแบบแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.97-001 สายดนิดอน-ป่าตอ หมู่ที่ 3 บา้นใน

ปริก ต าบลท่าด ีกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.10 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าด ีอ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.161-2 สายคลองหวันอน หมู่ที่ 7 บา้นบางน า้ใส ต าบลลานสกา 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 3,872,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ. 108-06 สายวดักลาง - จดต าบลสชิล หมู่ที่ 7 บา้นเขาฝ้าย ต าบล

ทุ่งใส มพีื้นที่รวมนอ้ยกวา่ 7,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลทุ่งใส อ าเภอ

สชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 3,970,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.104-01 สายแยกทางหลวง 401 - บา้นเขาเหลก็ 

หมู่ที่ 1,4,13 บา้นเขาเหลก็ - บา้นนาเหมา้ ต าบลทุ่งปรงั กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งปรงั อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,699,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นศ.ถ. 110-01 สายชลประทาน หมู่ที่ 3,13 บา้นตน้เนียง บา้น

คลองขดุ ต าบลเทพราช กวา้ง 7เมตร ยาว 2,290 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 6,104,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.150-01 สายบา้นหนิ - เขาทราย หมู่ที่

 6, 7, 9, 10 , 12, 14 ต าบลเปลีย่น กวา้ง 8 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา

 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปลีย่น อ าเภอสชิล จงัหวดั สาย 1 9,974,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

ปูทบั รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.168-01 สายอสิระวฒันา – ชายทะเล

ปลายทอน หมู่ที่ 5 บา้นบางฉาง ต าบลสชิล กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,150 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสชิล อ าเภอสชิล จงัหวดั สาย 1 5,160,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกสค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.171-01 สายบา้นปากด่าน - บา้นคงคาวด ีหมู่ที่ 1,2 

บา้นขนุตนัทร ์ต าบลเสาเภา กวา้ง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวดั สาย 1 1,362,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.176-01 สายเลยีบคลองหวัไทร-ปากพนงั หมู่ที่ 8 ต าบลหนา้สตน 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลหนา้สตน

 อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 8,180,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.61-001 สายบา้นล าคลอง - บา้นตรงเตรียง หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 8

 ต าบลเขาพงัไกร กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,558 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 7,315,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.95-001 สายบา้นแหลมสระ - จนัด ีหมู่ที่

 3 ต าบลท่าซอม กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,080 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าซอม อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,615,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นศ.ถ.183-05 สายบา้นแหลมกลาง หมู่ที่ 2 ต าบลแหลม กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแหลม อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 1,580,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นตน้โหรง - 

ส านกัไมเ้รียบ หมู่ที่ 4 บา้นส านกัไมเ้รียบ ต าบลสามต าบล กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามต าบล อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดั สาย 1 6,117,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัตค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นศ.ถ.55-008 สายเลยีบคลองชลประทาน-บา้นทา้ยส าเภา ตอนที่

 3 ช่วง กม.2+540 ถงึ กม.3+700 หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 ต าบลขนุทะเล 

กวา้ง 6 เมตรยาว 1,160 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างพาราแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลขนุทะเล อ าเภอลาน สาย 1 5,492,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.105-02 สายคลองขนั-ทบัควาย หมู่ที่ 1,8 บา้นทุ่งโพธิ์

 ต าบลทุ่งโพธิ์ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธิ์ 

อ  าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 8,077,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.125-28 สายกาโห่เหนือ - ควนแดง หมู่ที่ 4 

ต าบลนาหมอบุญ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหมอ

บุญ อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,903,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทต์ิกตอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.9-0001 สายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ต าบลจนัดี

 กวา้ง 8 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,250 เมตร หรือมพีื้นพรอ้มไหล่

ทางที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลจนัด ีอ าเภอฉวาง สาย 1 8,446,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนโดยใชว้สัดุพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

ถนนสายบา้นนายวรรณ - เขตต าบลชะเมา หมู่ที่ 1 ต าบลดอนตรอ กวา้ง 

4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,600

 ตารางเมตร เทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั สาย 1 3,678,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.73-008 สายทุ่งเคย - คลองสาน

แซะ หมู่ที่ 5 ต าบลควนหนองหงษ ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลควนหนองหงษ ์อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 7,473,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.74-006 สายบา้นโคกยาง - บา้นบางนอ้ย 

หมู่ที่ 2 ต าบลเคร็ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,650 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง สาย 1 3,189,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.78-004 สายป้ายยกัคอ - สามแยกแม่น า้ หมู่ที่ 

5,9 บา้นบนเนิน ต าบลชะอวด กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.05

 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 6,628,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.103-002 สายโยธา - วดับางนอ้ย 

หมู่ที่ 4 บา้นไร่เนิน ต าบลท่าเสมด็ กวา้ง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท่าเสมด็ อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 2,267,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.165-01 สายสีแ่ยกบา้นยางในลุม่-บา้นนายสุธรรม

 หมู่ที่ 9 ต าบลสวนขนั มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 15,800 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลสวนขนั อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,995,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

นา - บา้นเกาะทวด หมู่ที่ 9 ,1 ต าบลการะเกด กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,350 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,750 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลการะเกด อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,810,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.1-0050 สายบา้นดอนโรง - บา้นศาลาตะเคียน 

และ ต าบลเขาพระบาท  กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,245 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,715 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นครศรีธรรมราช อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,995,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.90-001 สายบา้นดอนจกิ หมู่ที่ 4 บา้นดอน

จกิ ต าบลทอ้งล  าเจยีก มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,550 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทอ้งล  าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,430,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่

 4 - หมู่ที่ 7 ต าบลท่าขนาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,455 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,730 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าขนาน อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,833,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 7 

บา้นหวัไมไ้ผ่ ต าบลบา้นเนิน กวา้ง 6 เมตร ยาว 720 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 4,320 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเนิน อ าเภอ

เชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 4,288,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.41-018  หมู่ที่ 3,12 บา้นบางสาร , บา้นทาง

สาย ต าบลกลาย กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,350 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลาย สาย 1 3,066,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.111-17 , รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

นศ.ถ.111-18  และ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.111-20 หมู่ที่ 8 บา้น

ลุม่นา ต าบลไทยบุรี มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 18,250 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,942,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตผสม

ยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นวงัเนียง หมู่ที่ 6 บา้นกะโสม ต าบล

กะปาง  กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 14,500 ตารางเมตร เทศบาลต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั สาย 1 9,951,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต  รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.33-006 สายทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ หมู่

ที่ 2-8 บา้นนาแฝด ต าบลชะมาย  กวา้ง 19 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,415 ตารางเมตร เทศบาลต าบลชะ

มาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 8,916,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนสาย

เขาหนา้แดง หมู่ที่ 10 บา้นเขาหนา้แดง ต าบลถ า้ใหญ่ กวา้ง 4.50 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 5,465,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแบบแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีตผสมยางพารา รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.120-05 หมู่ที่ 3 ต าบลนา

โพธิ์ กวา้ง 4 เมตร ยาว 890 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,560 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอทุ่งสง จงัหวดั สาย 1 2,967,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.128-01 สายบา้นมะขาม - บา้นวงัธน หมู่ที่ 2

 บา้นวงัธน ต าบลน า้ตก กวา้ง 5 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,050 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

น า้ตก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 2,019,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.175-02 ถนนสายบา้นจอด - นาเกดิผล หมู่ที่ 1,5,6 

บา้นจอด - บา้นนาเกดิผล ต าบลหนองหงส ์ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,365 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,190 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,169,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.17-001 สายทุ่งใหญ่ - พระแสง หมู่ที่ 2 ต าบล

ท่ายาง กวา้ง 15 เมตร ยาว500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 7,500 ตารางเมตร เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั สาย 1 5,731,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.107-04 สายหลวงพ่อแดง หมู่ที่ 5,6,7 ต าบลทุ่งสงั 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,911 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

14,555 ตารางเมตร เทศบาลต าบลทุ่งสงั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั สาย 1 9,975,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.49-004 สายภูเขาดนิ - ไสเจาะป่า หมู่ที่ 2 บา้นภูเขา

ดนิ ต าบลกแุหระ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,765 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่

ทาง กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,590 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกแุหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 7,920,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.133-02 สายบา้นเกาะสกั - บา้นทุ่งกรวด 

หมู่ที่ 1,3,5,9 บา้นเกาะสกั ,บา้นคลองเพยีง บา้นทุ่งกรวด,บา้นเหนือ 

ต าบลบางรูป กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,350 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 26,750 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป สาย 1 9,923,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิทางพาราแอสฟลัคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.45-005 วดัอู่ทอง -คลองเกยีบ หมู่ที่ 3,9 ต าบล

กะหรอ  กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,625 เมตร หนา 0.05เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 21,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะหรอ อ าเภอ สาย 1 9,520,000                    
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.142-09 สายทุ่งไสนา บา้นพานแพ

 หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นล านาว กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,730 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,650 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 6,987,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็เป็น

ลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.4-0002 

ต าบลปากพนงั หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,090 ตารางเมตร เทศบาลเมอืง

ปากพนงั อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 5,161,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนดว้ยพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.147-02 สายคนัคลองแพรกซา้ย หมู่ที่ 3 

เชือ่มหมู่ที่ 5 บา้นบางวงั ,บา้นเนินส าโรง ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

9,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก สาย 1 4,722,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีตผสมยางพารา รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.182-01 สายรอบวง

แหวน หมู่ที่ 1-4 ต าบลหูลอ่ง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 14,225 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,382,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.14-001 สายดอนคา - หนา้ทบั หมู่ที่ 2 

ต าบลทอนหงส ์มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,600 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

ทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 5,968,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.23-001 สายทางหลวงหมายเลข 4016 หมู่ที่ 

3,4 ต าบลพรหมโลก กวา้ง 12.60 เมตร ยาว 622 เมตร หนา 0.05 เมตร

 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,337 ตารางเมตร เทศบาลต าบลพรหมโลก อ าเภอ สาย 1 5,784,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.185-22 สายคนัคลองชลประทานสายใหญ่ฝัง่ขวา 

หมู่ที่ 4,3 ต าบลอนิคีรี กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลอนิ

คีรี อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 7,914,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.79-001 สายวงัววั-วดัสวา่งอารมณ์

 หมู่ที่ 8,11,12 บา้นทุ่งยวน บา้นไสใหญ่ บา้นทุ่งไฟลาม ต าบลชา้งซา้ย 

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้ง

ซา้ย อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,425,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.119-02 สายบา้นเกาเหรียง -ชลประทานป่า

พรา้ว หมู่ที่ 1 ต าบลนาพรุ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 18,375 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 8,441,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิทางผสมยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.8-0001 สายเขาพระ - โรงรมยาง หมู่ที่ 12 

ต าบลเขาพระ  กวา้ง 5 เมตร ยาว 860 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 4,300 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพปูิน สาย 1 2,310,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นศ.ถ.67-011 สายปากเสยีว - นามาน หมู่ที่ 3,4 ต าบลควนกลาง

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 10,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบลควนกลาง อ าเภอพปูิน จงัหวดั สาย 1 8,190,000                    
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.94-001 สายป่าไหม ้- ราชภฎั หมู่

ที่ 1,2,4 ต าบลท่างิ้ว มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 24,352 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,520,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.22-022 สายศรีวชิยั หมู่ที่ 6 ต าบลปากนคร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบลปากนคร อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 5,701,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายยวนแหล - หนองบวั หมู่ที่ 4,5 ต าบลโพธิ์เสด็จ หรือรวมพื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 12,310 ตารางเมตร เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 5,422,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยปูทบัผวิถนน

ดว้ยพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.82-002 สาย

หนองบวั – ศาลาใหม่ หมู่ที่ 3,4  กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,905 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,525 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลไชยมนตรี อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 7,914,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมปูผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ. 170-02 สายบา้นสระพงั - บา้น

ป่าแชง หมู่ที่ 2 ต าบลเสาธง กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 

เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ตารางเมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 1,570,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายบา้นลานสกา-บา้นวดัโคกโพธิ์สถติย ์หมู่ที่ 2,6 ต าบลก าโลน หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าโลน 

อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 7,919,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.97-001 สายดนิดอน-ป่าตอ หมู่ที่ 3 ต าบล

ท่าด ีกวา้ง 6 เมตร ยาว 2500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ปูแอส

ฟลัทค์อนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ท่าด ีอ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,433,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

ผสมยางพารา รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.75-036 ถนนสายวดัสระ - ตน้

เหรียง หมู่ที่ 9 บา้นพงัก า ต าบลฉลอง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,167 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,838 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลฉลอง อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 1,741,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิทางพาราแอสฟทัค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.5-0007 สายเกาะเพชร - บ่อคณฑ ีหมู่ที่ 6 

บา้นเกาะเพชร ต าบลเกาะเพชร กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,400 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

เกาะเพชร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 4,969,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตผสม

ยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายรอบตลาดสดเทศบาลและถนนสายหลงั

ตลาด หมู่ที่ 1 ต าบลหวัไทร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 6,837 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 3,444,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.68-004 สายรอบควนทะเลมอง หมู่ที่ 5 ต าบลควน

ชะลกิ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 9,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนชะลกิ อ าเภอ สาย 1 9,780,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรลาดยางแบบพาราแอส

ฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.131-11 สายบา้นปากพรุ - 

บา้นสระแกว้ หมู่ที่ 5,3 ต าบลบางนบ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,695 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,730 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางนบ อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 9,637,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรถนนคอนกรีตดว้ยพารา

แอสฟลัท ์รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.141-02 สายบา้นหวัเปียน - เขา

นอ้ย หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นราม กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,472 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,888 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นราม อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 2,745,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 50,740,300                

งบอดุหนุน 50,740,300                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,740,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 50,740,300                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 10,316,500                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสุวรรณภูมวิหิาร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลฉลอง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลฉลอง อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นราม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นราม อ าเภอหวัไทร จงัหวดั หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลพรหมคีรี เทศบาล

ต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลท่าศาลา เทศบาล

ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 22,230,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นชะอวด

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นชะอวด อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดั หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชา้งกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียนวดัวงัหบี เทศบาลต าบลชะ

มาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองใหญ่ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นด่านปริง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,470,000                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไร่ (บา้น

บางหลวง) องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไร่ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ที่ 11 เทศบาลเมอืงปากพูน 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัฉิมหลา เทศบาลต าบลหนา้สตน 

อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่อมหมู่ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแหลม อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 18,193,800                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเกาะยวน องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลท่ายาง เทศบาล

ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองยาง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลแกว้แสน อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหวัป่าขลู ่องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัโพธาราม เทศบาลต าบล

กะทูน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกลอง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลควนพงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 18,615,300                

งบอดุหนุน 18,615,300                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,615,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 18,615,300                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 18,615,300                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนหาด 1 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จงัหวดั หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตูล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด จงัหวดั หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลนาบอน เทศบาลต าบลนาบอน อ าเภอนา

บอน จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 6,205,100                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,241,200                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,241,200                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 720,000                   

งบลงทนุ 720,000                   

ครุภณัฑ์ 720,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 720,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 6 720,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 521,200                   

งบลงทนุ 521,200                   

ครุภณัฑ์ 521,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 521,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 14 224,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 14 154,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 14 53,200                        

กระทรวงยตุธิรรม 135,321,000               

กรมคุมประพฤติ 135,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 135,800                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 135,800                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 135,800                   

งบลงทนุ 135,800                   

ครุภณัฑ์ 135,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 

ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครศรีธรรมราช 

สาขาทุ่งสง ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 15,800                        

กรมบงัคบัคดี 998,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 998,000                   

การบงัคบัคดี 998,000                   
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ส่งเสริมการบงัคบัคดี 998,000                   

งบลงทนุ 998,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 998,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 998,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่ท  าการส านกังานบงัคบัคดจีงัหวดั

นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 998,000                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 191,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 191,200                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 191,200                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 191,200                   

งบลงทนุ 191,200                   

ครุภณัฑ์ 191,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 123,300                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลบางจาก 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 3 24,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 47,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลบางจาก 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลบางจาก อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑส์ ารวจ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะใตด้นิ   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชนจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 133,996,000              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 9,500                      

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 9,500                      

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจน ์สงักดั

สถานกกัขงักลางจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 131,141,800              
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โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 131,141,800              

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 131,141,800              

งบลงทนุ 131,141,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 131,141,800                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 52,102,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสถานกกัขงักลางจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบล

นาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 152,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าอ าเภอทุ่งสง ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 505,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทณัฑสถานวยัหนุ่มนครศรีธรรมราช ต าบลท่างิ้ว 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 632,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแดนทณัฑสถานวยัหนุ่มนครศรีธรรมราช  พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั แห่ง 1 45,332,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง ทณัฑสถานวยั

หนุ่มนครศรีธรรมราช  ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั แห่ง 1 2,754,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าอ าเภอ

ทุ่งสง  ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,724,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 79,039,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแดนความม ัน่คงสูงเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช 

 ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 79,039,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 2,844,700                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 2,844,700                 

ควบคุมผูต้อ้งขงั 2,844,700                 

งบลงทนุ 2,844,700                 

ครุภณัฑ์ 2,844,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 395,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 6 ช่อง เรือนจ า

อ าเภอปากพนงั  ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ตู ้ 50 275,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีสถานกกัขงักลางจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลนาพรุ อ าเภอ

พระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

เรือนจ าอ าเภอทุ่งสง  ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 78,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  สถานกกัขงักลางจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 45 คิวบกิฟตุ เรือนจ าอ าเภอปากพนงั 

 ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 1 66,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 59,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่่องพ่นหมอกควนั   สถานกกัขงักลางจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 59,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,024,700                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ทณัฑสถานวยัหนุ่ม

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั แห่ง 1 804,700                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโทรศพัทห์อ้งเยีย่มญาติผูต้อ้งขงั  เรือนจ า

อ าเภอปากพนงั  ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ระบบ 1 159,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโทรศพัทภ์ายใน เรือนจ าอ าเภอปากพนงั  

ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 60,500                        

กระทรวงแรงงาน 4,445,100                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 338,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 338,800                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 56,500                     

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 56,500                     

งบลงทนุ 56,500                     

ครุภณัฑ์ 56,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานแรงงานจงัหวดันครศรีธรรมราช  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารแบบบานเลือ่น  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ตู ้ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  ส านกังานแรงงานจงัหวดันครศรีธรรมราช

  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 5 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานแรงงานจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีงขนาดพกพา ส านกังานแรงงานจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 1 6,000                         

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 282,300                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 282,300                   

งบลงทนุ 282,300                   

ครุภณัฑ์ 282,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 282,300                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย ส านกังานแรงงาน

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 198,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดันครศรีธรรมราช  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA ส านกังานแรงงาน

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 

หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานแรงงานจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 2,600                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด

Network แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  ส านกังานแรงงานจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 29,000                        

กรมการจดัหางาน 2,295,200                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,225,100                 

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 119,600                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 13,600                     

งบด าเนินงาน 13,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,600                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,800                         

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                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,910,500                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,910,500                 

งบด าเนินงาน 1,910,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,813,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 642,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 102,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 102,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 26,900                        

ค่าสาธารณูปโภค 96,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 19,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 20,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 27,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,200                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,811,100                 
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,811,100                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,811,100                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 1,616,100                 

งบลงทนุ 1,616,100                 

ครุภณัฑ์ 1,616,100                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,616,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพลาสม่า ขนาด 100 แอมป์  ต าบลบางจาก 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดและปัน่อเนกประสงค ์ ต าบลบางจาก อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 14,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดแป้งแบบใชม้อืหมนุ  ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืงานท่อช่างเครื่องท าความเยน็  ต าบลบางจาก

 อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืพื้นฐานช่างเครื่องท าความเยน็  ต าบลบางจาก

 อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัความดนัสารท าความเยน็  ต าบลบางจาก 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัช่างเครื่องท าความเยน็  ต าบลบางจาก 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 230,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุบานแฟรท์่อทองแดง R-410a  ต าบลบางจาก อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือ

แขวน ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลบางจาก อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 128,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ยนื 4 ประตู  ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เยน็ยนื 4 ประตู  ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊พรอ้มเตาอบ แบบตัง้พื้น แบบ 4 หวัเตา ต าบล

บางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ไม่ต า่กวา่ 3 หวัเตา  ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 96,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัดกัไขมนั ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 11,700                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็อาหารสแตนเลส  ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 2 40,000                        

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 195,000                   

งบลงทนุ 195,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 195,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 195,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงฝึกงานช่างเชือ่มเป็นหอ้งเรียนช่างตดั

เยบ็เสื้อผา้สตรี ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั แห่ง 1 195,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 65,858,300                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 672,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 672,900                   
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นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 672,900                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 286,800                   

งบลงทนุ 286,800                   

ครุภณัฑ์ 286,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 88,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 10 80,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม แบบตัง้พื้น ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 18 น้ิว 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 5 8,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 198,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุพรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์ 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 155,800                      

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 386,100                   

งบลงทนุ 386,100                   

ครุภณัฑ์ 386,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 386,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 5 124,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

นครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง ชดุ 8 206,400                      

กรมศิลปากร 16,134,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 16,134,200                

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 4,028,200                 
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ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 4,028,200                 

งบลงทนุ 4,028,200                 

ครุภณัฑ์ 28,200                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,000 

ANSI Lumens พรอ้มจอรบัภาพ ชนิดมอืดงึ ส านกัศิลปากรที่ 12 

นครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าส ารวจออกแบบ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ส ารวจแหลง่โบราณคดสีมยัประวตัิศาสตรแ์ละ

สถาปตัยกรรมพื้นถิน่ ในพื้นที่ภาคใตต้อนบน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ส  านกั

ศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 10 2,000,000                    

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 12,106,000                

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 12,106,000                

งบลงทนุ 12,106,000                

ครุภณัฑ์ 106,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 40,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ความละเอยีดไม่ต า่กวา่ 24.2 ลา้น

พกิเซล หอสมดุแห่งชาตินครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 1 40,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีง หอสมดุแห่งชาตินครศรีธรรมราช  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 66,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอาคารหอจดหมายเหตุนายกรฐัมนตรีพล

เอกเปรม  ติณสูลานนท ์ต าบลคลงั อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั แห่ง 1 12,000,000                   

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 49,051,200                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 49,051,200                

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 49,051,200                

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัข ัน้พื้นฐาน 46,994,200                

งบลงทนุ 46,994,200                

ครุภณัฑ์ 3,904,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 38,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร  วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 6,600                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ส าหรบัต ัง้คอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้ วทิยาลยัช่างศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 20,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 93,300                        
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รายการระดบัที1่: ถงัขยะแบบแยกประเภท วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 4 28,800                        

รายการระดบัที1่: หมอ้หุงตม้ ขนาด 40 ซ.ม. วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้หุงตม้ ขนาด 50 ซ.ม.  วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 9,000                         

รายการระดบัที1่: คูลเลอรส์แตนเลส  วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุจานเมลามนีทรงลกึ 9 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั โหล 15 4,500                         

รายการระดบัที1่: ชดุชามเมลามนีขนาด 6 น้ิว วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั โหล 10 4,500                         

รายการระดบัที1่: ชดุอาหารวา่งเมลามนี วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 100 11,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโถขา้วเมลามนี วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 10 8,000                         

รายการระดบัที1่: ชดุหมอ้แขก วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 10,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 267,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 27,700                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 

น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ใชก้ลางสนาม วทิยาลยั

นาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช เครื่อง 1 58,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล พรอ้มอปุกรณ์ วทิยาลยั

นาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช ตวั 1 160,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,012,400                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองล าตน้พชืใบเลี้ยงเดี่ยว  วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 6 11,400                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองล าตน้พชืใบเลี้ยวคู่  วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 6 11,400                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกาลเิลโอ วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองจอหน์ ดาลตนั วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองชารล์ ดาวนิ วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองเซอรไ์อแซค นิวตนั วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองอลัเบริต์ ไอนส์ไตน ์วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองหลยุส ์ปาสเตอร ์วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองโทมสั เอลวา เอดสินั วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 14,000                        
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รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองโจฮนัน ์เกรเกอร ์วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองร่างกายมนุษย ์วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ตวั 2 23,600                        

รายการระดบัที1่: แท่นหมนุแสดงแบบ วทิยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช  

ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: กระดานด า วทิยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบล

ทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 5 50,000                        

รายการระดบัที1่: ขาหย ัง่โครงไมจ้ริงปรบัระดบัได ้วทิยาลยัช่างศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช อนั 20 240,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้สดงผลงานทางศิลปะโครงไมจ้ริงกรุไมอ้ดั วทิยาลยัช่าง

ศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั ตู ้ 6 192,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ วทิยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช  

ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: แท่นพมิพโ์ลหะเอซซิง่เพลส เบอร ์E 10 วทิยาลยัช่างศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 300,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีง ล  าโพงพกพา Powered Mixer 400W 

(200W+200W) ล าโพงแบบ 2 ทาง  วทิยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงเพาเวอรม์กิเซอร ์วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 10 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้  าโพงแบบติดต ัง้ฝาผนงั วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั คู่ 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนชนิดไดนามกิส ์วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 30 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงพกพา วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 6 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเทปซดี ีวทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 25 150,000                      

ครุภณัฑด์นตรี 345,000                      

รายการระดบัที1่: ตะโพน วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 5 35,000                        

รายการระดบัที1่: ตะโพนมอญ  วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: กลองสองหนา้  วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 4 28,000                        

รายการระดบัที1่: เปิงมางคอก  วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ร ามะนาล าตดั วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีโนราห ์ วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์พณิไฟฟ้า  วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์เบสไฟฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 1 60,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 175,000                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน วทิยาลยันาฏ

ศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 6 175,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,522,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุโนราหผู์ห้ญงิครบชดุ วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: ระบ าชนไก่ ครบชดุพรอ้มเครื่องประดบัไก่ชาย ไก่หญงิ 

วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 8 93,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุพระเจา้ธรรมาศรีโศกราช ครบชดุพรอ้มเครื่องประดบั 

วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุมเหสพีระเจา้ศรีธรรมาโศกราช ครบชดุพรอ้ม

เครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทหารพระเจา้ศรีธรรมาโศกราช ครบชดุพรอ้ม

เครื่องประดบัและอปุกรณ์ วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ

 อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 21 100,800                      

รายการระดบัที1่: ระบ าตารีบุหงาร าไปครบชดุพรอ้มเครื่องประดบัและ

อปุกรณ์ วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 12 144,000                      

รายการระดบัที1่: ระบ านกกรงหวัจกุครบชดุพรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยั

นาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช ชดุ 16 192,000                      

รายการระดบัที1่: ระบ านบพระธาตุ พรอ้มเครื่องประดบัและอปุกรณ์ 

วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 12 192,000                      

รายการระดบัที1่: พื้นเวท ีวทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แผ่น 12 384,000                      

รายการระดบัที1่: ซุม้ทรงเรือนไทย วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 4 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,090,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานเอนกประสงคแ์บบมหีลงัคา วทิยาลยันาฏ

ศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั หลงั 1 9,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารดุริยางคไ์ทย 5 ชัน้ วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั หลงั 1 21,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศัน ์วทิยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,600,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคาร วทิยาลยัช่างศิลป

นครศรีธรรมราช ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,500,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ วทิยาลยัช่างศิลป

นครศรีธรรมราช ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 2 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า วทิยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาภายในและภายนอกอาคาร  

วทิยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช     ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,190,000                    

รายการระดบัที1่: โรงจอดรถ วทิยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลทอน

หงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,190,000                    

ส่งเสริมสนบัสนุนการบริการทางสงัคม 1,980,000                 

งบลงทนุ 1,980,000                 

ครุภณัฑ์ 1,980,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 5,000 ซซีี

 หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่  210 แรงมา้ วทิยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั คนั 1 1,980,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 77,000                     

งบลงทนุ 77,000                     

ครุภณัฑ์ 77,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 77,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเชอร ์หรือชนิด LED 

ส ีวทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว วทิยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช ต าบล

ทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 60,000                        

กระทรวงศึกษาธิการ 5,329,021,514            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 1,064,594,900            

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,698,900                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,698,900                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,698,900                 

งบรายจ่ายอื่น 1,698,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,698,900                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 188,861,200              

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 188,861,200              

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 90,704,300                

งบอดุหนุน 90,704,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 90,704,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 37,428,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 53,276,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 98,156,900                

งบอดุหนุน 98,156,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 98,156,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 41,688,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 56,468,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,104,000                 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,104,000                 

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 1,104,000                 
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งบรายจ่ายอื่น 1,104,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 1,104,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 844,622,900              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 844,622,900              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 27,800,800                

งบอดุหนุน 27,800,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 27,800,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 4,288,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 4,532,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 18,979,300                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 816,822,100              

งบอดุหนุน 816,822,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 816,822,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 707,716,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 34,205,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 21,542,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 19,699,500                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 33,657,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 28,307,900                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 20,738,400                

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 20,738,400                

งบลงทนุ 20,738,400                

ครุภณัฑ์ 1,515,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,275,200                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมูบูชา หอ้งผูบ้ริหารและหอ้งประชมุ ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 6 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานส าหรบัเจา้หนา้ที่ขนาด 5 ฟตุ ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 6 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ตวั 8 63,200                        

รายการระดบัที1่:  เกา้อี้ส  านกังานส าหรบัเจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารภาค

 6 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 8 18,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ส  าหรบัผูบ้ริหาร ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 6 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 3 109,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ตู ้ 3 15,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 240,200                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ความละเอยีดจอภาพ 

1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค 6 ต าบลโพธิ์

เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 3 52,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์

เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,223,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,223,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั หลงั 1 19,223,000                   

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 1,070,900                 

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,070,900                 

งบลงทนุ 1,070,900                 

ครุภณัฑ์ 1,070,900                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,070,900                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 35 560,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช ชดุ 35 133,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 6 นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 6

 นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 6 นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

6 นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 920,000                   

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 920,000                   

งบอดุหนุน 920,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 920,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงที่พกัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ค่ายลูกเสอืจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลนบพติ า อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 920,000                      

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 1,010,200                 

จดัการศึกษานอกระบบ 1,010,200                 

งบลงทนุ 1,010,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,010,200                    
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 65,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งน า้ กศน.อ าเภอท่าศาลา ต าบลท่าศาลา 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 65,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 217,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคาร กศน.อ าเภอหวัไทร ต าบลหวั

ไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 217,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 728,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัผูอ้  านวยการ ส านกังาน กศน.จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 728,200                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 360,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 360,000                   

งบลงทนุ 360,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 360,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งน า้ชาย ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษา

นครศรีธรรมราช ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 360,000                      

นกัเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ดร้บัการอดุหนุน 4,208,400                 

พฒันาบคุลากร/ผูเ้รียนและโรงเรียนเอกชน 4,208,400                 

งบอดุหนุน 4,208,400                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,208,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงเรียนเอกชนการกศุล หลงั 1 4,208,400                    

รายการระดบัที2่: อาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลวดัใหม่ไทยเจริญ ต าบล

นบพติ า อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 4,208,400                    

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,466,248,514            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 2,300,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,300,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,300,154                 

งบด าเนินงาน 2,300,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,300,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,300,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 6,602,200                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 6,602,200                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 6,602,200                 

งบลงทนุ 6,602,200                 

ครุภณัฑ์ 6,602,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,602,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเชยีรใหญ่

 ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนหวัไทร

บ ารุงราษฎร ์ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเตรียม

อดุมศึกษาภาคใต ้ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนร่อน

พบูิลยเ์กยีรติวสุนธราภวิฒัก ์ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั หอ้ง 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งใหญ่

วทิยาคม ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนท่านคร

ญาณวโรภาสอทุศิ ต าบลปากนคร อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งสง

วทิยา ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนสชิล

ประชาสรรค ์ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนลานสกา

ประชาสรรค ์ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนนาบอน 

ต าบลแกว้แสน อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลยั นครศรีธรรมราช ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,056,959,160            

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,020,943,900            

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,020,943,900            

งบอดุหนุน 1,020,943,900            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,020,943,900               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 179096 1,020,943,900               

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 179096 139,543,300                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 179096 69,949,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 179096 72,425,100                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 179096 119,601,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 179096 619,424,000                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 36,015,260                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 9,868,100                 

งบลงทนุ 9,868,100                 

ครุภณัฑ์ 4,200,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัควนชะลกิ ต าบลควนชะลกิ อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโบราณาราม ต าบลพปูิน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลแกว้แสน อ าเภอนาบอน จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสงัวาลยว์ทิ 7 ต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัควนกอ ต าบลถ า้พรรณรา อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโรงเหลก็ ต าบลนบพติ า อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวงัหนิวทิยาคม ต าบล อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดักะเปียด ต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่าไทร ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหว้ยแหยงราษฎรภู์เกต็อทุศิ ต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นควนเงนิ ต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดักาโห่ใต ้ต าบลควนหนองหงส ์อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคอกชา้ง ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคลองขดุ ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัวงัหบี ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นควนประชาสรรค ์ต าบลกแุหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัปากแพรก ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัศรีสุวรรณาราม ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนวดัสุวรรณรงัษ ีต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนวดัปณัณาราม ต าบลทุ่งปรงั อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับูรณาวาส ต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,668,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,668,100                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดักะเปียด ต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหว้ยแหยงราษฎรภู์เกต็อทุศิ ต าบลท่าประจะ

 อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดักาโห่ใต ้ต าบลควนหนองหงส ์อ าเภอชะอวด

 จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นคอกชา้ง ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นคลองขดุ ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัวงัหบี ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นควนประชาสรรค ์ต าบลกแุหระ อ าเภอทุ่ง

ใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 348,600                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัศรีสุวรรณาราม ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนวดัปณัณาราม ต าบลทุ่งปรงั อ าเภอสชิล 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 159,500                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับูรณาวาส ต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัควนชะลกิ ต าบลควนชะลกิ อ าเภอหวัไทร 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัโบราณาราม ต าบลพปูิน อ าเภอพปูิน 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลแกว้แสน อ าเภอนาบอน 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนสงัวาลยว์ทิ 7 ต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัควนกอ ต าบลถ า้พรรณรา อ าเภอถ า้พรรณ

รา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 400,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 26,147,160                

งบลงทนุ 26,147,160                

ครุภณัฑ์ 26,147,160                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 18,967,160                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนราชประชานุเคราะห1์9  ต าบลหนอง

หงส ์ อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล  ต าบล

หนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ฉวาง  ต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง  

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง  อ าเภอ

ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหาดทรายแกว้  ต าบลไมเ้รียง 

อ าเภอฉวาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัโคกหาด ต าบลไสหรา้  อ าเภอ

ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยปริก  ต าบลหว้ยปริก  

อ าเภอฉวาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดักะทูนเหนือ มติรภาพที่ 218

 ต าบลกะทูน  อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นปากเสยีว  ต าบลควนกลาง

 อ าเภอพปูิน  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัโบราณาราม  ต าบลพปูิน  

อ าเภอพปูิน  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดักะโสม ต าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขาตาว ต าบลเขาขาว  อ าเภอทุ่ง

สง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสามคัคีธรรม  ต าบลเขาขาว  

อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไสสา้น ต าบลเขาขาว  อ าเภอทุ่ง

สง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนา้เขา ต าบลควนกรด  อ าเภอ

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาตาแยม้  ต าบลถ า้ใหญ่  

อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน มหาราช 3 ต าบลถ า้ใหญ่  อ าเภอทุ่ง

สง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นน า้พ ุต าบลถ า้ใหญ่  อ าเภอทุ่งสง

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัยวน ต าบลที่วงั  อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดักา้งปลา ต าบลที่วงั  อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นชายคลอง  ต าบลที่วงั  อ าเภอ

ทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัธรรมเผด็จ  ต าบลที่วงั  อ าเภอทุ่ง

สง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัทุ่งควายพฒันศึกษา  ต าบลนาไม ้

ไผ่ อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบ่อมอง ต าบลนาไมไ้ผ่  อ าเภอ

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคอกชา้ง  ต าบลนาหลวงเสน 

อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองขดุ  ต าบลหนองหงส ์ 

อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัมณีเจริญมติรภาพที่ 227  ต าบล

แกว้นแสน  อ าเภอนาบอน  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดัอมัพวนั  ต าบลนาบอน 

อ าเภอนาบอน  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเทวสทิธิ์ ต าบลนาบอน  อ าเภอนา

บอน  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน หมู่บา้นป่าไม ้ ต าบลกรุงหยนั  

อ าเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทะเลสองหอ้ง  ต าบลกรุงหยนั 

อ าเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัควนสระบวั  ต าบลท่ายาง  

อ าเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัท่ายาง ต าบลท่ายาง  อ าเภอทุ่ง

ใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัหนิ ต าบลทุ่งสงั  อ าเภอทุ่ง

ใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งกรวด  ต าบลบางรูป  อ าเภอ

ทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไร่มสุลมิ  ต าบลปริก  อ าเภอทุ่ง

ใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นควนล าภู  ต าบลปริก  อ าเภอทุ่ง

ใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปากแพรก  ต าบลบางขนั  

อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน โสตทศันศึกษาจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนิคมวงัหนิ  ต าบลบา้นนิคม  

อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ต ารวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุม

วนัอนุสรณ์ ๑๐  ต าบลบา้นล านาว  อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไสยาสน ์ ต าบลบา้นล านาว 

อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแพรกกลาง  ต าบลคลองเส 

อ าเภอถ า้พรรณรา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเกาะขวญั  ต าบลดุสติ  อ าเภอ

ถ า้พรรณรา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัตลบั ต าบลถ า้พรรณรา  

อ าเภอถ า้พรรณรา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาพา ต าบลถ า้พรรณรา  อ าเภอ

ถ า้พรรณรา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปลายเส  ต าบลคลองเส  อ าเภอ

ถ า้พรรณรา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปลายรา  ต าบลถ า้พรรณรา  

อ าเภอถ า้พรรณรา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัควนสา้น ต าบลชา้งกลาง  อ าเภอ

ชา้งกลาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองงา  ต าบลชา้งกลาง  

อ าเภอชา้งกลาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกยุเหนือ  ต าบลชา้งกลาง อ าเภอ

ชา้งกลาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดักะเปียด ต าบลกะเปียด  อ าเภอ

ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปากน า้ ต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัควนสูง ต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาเส ต าบลนากะชะ  อ าเภอ

ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกมะขาม  ต าบลนาเขลยีง 

อ าเภอฉวาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยทรายขาว  ต าบลนาแว 

อ าเภอฉวาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหาดสูง ต าบลไมเ้รียง  อ าเภอ

ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทอนวงัปราง  ต าบลละอาย  

อ าเภอฉวาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสามคัคีนุกูล  ต าบลไสหรา้  

อ าเภอฉวาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดัสุวรรณาราม  ต าบลหว้ย

ปริก อ าเภอฉวาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน จฬุาภรณ์พชิญาคาร  ต าบลเขาพระ 

อ าเภอพปูิน  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัมงัคลาราม  ต าบลพปูิน  อ าเภอพิ

ปูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ราชประชานุเคราะห ์6  ต าบลกะปาง

 อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สหกรณ์นิคมกสกิรรมทุ่งสง  ต าบล

เขาขาว  อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเขาโร ต าบลเขาโร  อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองท่อม  ต าบลเขาโร  อ าเภอ

ทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นไทรหอ้ง  ต าบลควนกรด 

อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัวงัหบี ต าบลชะมาย  อ าเภอทุ่งสง

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเขากลาย ต าบลชะมาย  อ าเภอทุ่ง

สง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัควนชม ต าบลที่วงั  อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเกาะยวน  ต าบลนาโพธิ์  อ าเภอ

ทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดัส าโรง  ต าบลนาหลวงเสน 

อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นน า้ตก ต าบลน า้ตก  อ าเภอทุ่งสง

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัคงคาเจริญ  ต าบลหนองหงส ์

อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหนองด ีต าบลทุ่งสง  อ าเภอนา

บอน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นสีแ่ยก  ต าบลทุ่งสง  

อ าเภอนาบอน  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน องคก์ารสวนยาง 2  ต าบลกรุงหยนั 

อ าเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบ่อปลา ต าบลกรุงหยนั  อ าเภอ

ทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นควนประชาสรรค ์ ต าบลกแุหระ

 อ าเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเสมด็จวน ต าบลกแุหระ  อ าเภอ

ทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาท่อม ต าบลท่ายาง  อ าเภอทุ่ง

ใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบางตะเภา  ต าบลท่ายาง  

อ าเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัขนาน ต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอทุ่ง

ใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองใหญ่  ต าบลทุ่งใหญ่  

อ าเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัประดษิฐาราม  ต าบลบางรูป 

อ าเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไสใหญ่ ต าบลปริก  อ าเภอทุ่ง

ใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสระนางมโนราห ์ ต าบลปริก  

อ าเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองเสาเหนือ  ต าบลบางขนั 

อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาต าเสา  ต าบลบา้นนิคม 

อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สมสรร ต าบลบา้นนิคม  อ าเภอบาง

ขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน เจริญรชัตภ์าคย ์ ต าบลบา้นล านาว 

อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สงัวาลยว์ทิ7  ต าบลบา้นล านาว  

อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัวงัหนิ ต าบลวงัหนิ  อ าเภอบางขนั

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองเจ ต าบลวงัหนิ  อ าเภอ

บางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัวงัรีบุญเลศิ  ต าบลดุสติ  อ าเภอ

ถ า้พรรณรา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัควนกอ ต าบลถ า้พรรณรา  

อ าเภอถ า้พรรณรา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนา ต าบลชา้งกลาง  อ าเภอชา้ง

กลาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัมะนาวหวาน  ต าบลชา้งกลาง 

อ าเภอชา้งกลาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นนาวา  ต าบลชา้งกลาง 

อ าเภอชา้งกลาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสวนขนั ต าบลสวนขนั  อ าเภอชา้ง

กลาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัจนัด ีต าบลหลกัชา้ง  อ าเภอชา้ง

กลาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช  

ต าบลหนองหงส ์ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนส าหรบัคนพกิารทางร่างกายและการ

เคลือ่นไหวของจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลควนกรด  อ าเภอทุ่งสง ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเขาขนุพนม  ต าบลบา้นเกาะ 

อ าเภอพรหมคีรี  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัพรหมโลก  ต าบลพรหมโลก 

อ าเภอพรหมคีรี  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองแคว  ต าบลพรหมโลก 

อ าเภอพรหมคีรี  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหญา้ปลอ้ง  ต าบลดอนตะโก 

อ าเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปากเจา ต าบลตลิง่ชนั  อ าเภอ

ท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัจนัทาราม ต าบลตลิง่ชนั  อ าเภอ

ท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัทางขึ้น ต าบลท่าขึ้น  อ าเภอท่า

ศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัชลธาราม ต าบลท่าศาลา  อ าเภอ

ท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ราชประชานุเคราะห ์8  ต าบลท่าศาลา

 อ าเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสระบวั ต าบลท่าศาลา  อ าเภอ

ท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนใหม่ ต าบลไทยบุรี  อ าเภอท่า

ศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสองแพรกมติรภาพที่ 92  ต าบล

โพธิ์ทอง  อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสโมสร ต าบลโพธิ์ทอง  อ าเภอท่า

ศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัโมคลาน ต าบลโมคลาน  อ าเภอ

ท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดัสระแกว้  ต าบลสระแกว้ 

อ าเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดันากนุ ต าบลสระแกว้  อ าเภอท่า

ศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเขานอ้ย ต าบลเขานอ้ย  อ าเภอสิ

ชล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัถ า้เทยีนถวาย  ต าบลทุ่งปรงั  

อ าเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขาฝ้าย ต าบลทุ่งใส  อ าเภอสชิล

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดัเทพราช  ต าบลเทพราช 

อ าเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งหวันา  ต าบลสีข่ดี  อ าเภอสิ

ชล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งคร ัง้ ต าบลเสาเภา  อ าเภอสชิล

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัขรวัช่วย ต าบลเสาเภา  อ าเภอสชิล

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัคงคาวด ีต าบลเสาเภา  อ าเภอสิ

ชล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเขา (วนัครู2501)  ต าบลขนอม 

อ าเภอขนอม  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่านอ้ย ต าบลควนทอง  อ าเภอ

ขนอม  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดับางคู  ต าบลควนทอง 

อ าเภอขนอม  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองเหลง  ต าบลควนทอง 

อ าเภอขนอม  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพติ า ต าบลกรุงชงิ  อ าเภอนบพิ

ต า จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโรงเหลก็  ต าบลนบพติ า  

อ าเภอนบพติ า  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดันาเหรง ต าบลนาเหรง  อ าเภอ

นบพติ า  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัลงุ ต าบลทอนหงส ์ อ าเภอ

พรหมคีรี  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัโทเอก ต าบลอนิคีรี  อ าเภอพรหม

คีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัดอนใคร ต าบลกลาย  อ าเภอท่า

ศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพงัปริง ต าบลกลาย  อ าเภอท่า

ศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัปลกัปลา ต าบลตลิง่ชนั  อ าเภอ

ท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเทวดาราม  ต าบลท่าขึ้น  อ าเภอ

ท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัพระเลยีบ ต าบลท่าขึ้น  อ าเภอท่า

ศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าสูง ต าบลท่าศาลา  อ าเภอท่า

ศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นในถุง้ ต าบลท่าศาลา  อ าเภอท่า

ศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสระประดษิฐ ์ ต าบลโพธิ์ทอง 

อ าเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัยางทอง ต าบลโมคลาน  อ าเภอ

ท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งเกราะ  ต าบลโมคลาน อ าเภอ

ท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นประชาอารี  ต าบลโมคลาน  

อ าเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัชยัธารามประดษิฐ ์ ต าบลโมคลาน

 อ าเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัน า้ตก ต าบลสระแกว้  อ าเภอท่า

ศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนบัเภา  ต าบลสระแกว้ อ าเภอ

ท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งชน ต าบลหวัตะพาน  อ าเภอ

ท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขาใหญ่  ต าบลเขานอ้ย  อ าเภอ

สชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสุธรรมาราม  ต าบลฉลอง  อ าเภอ

สชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดักลาง ต าบลฉลอง  อ าเภอสชิล 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัชนาราม ต าบลทุ่งปรงั  อ าเภอสชิล

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปลายทอน  ต าบลทุ่งปรงั  

อ าเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดัปณัณาราม  ต าบลทุ่งปรงั 

อ าเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสุชน ต าบลทุ่งใส  อ าเภอสชิล 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขายวนเฒ่า  ต าบลเทพราช  

อ าเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัชนสงัขรณพจิติร  ต าบลเปลีย่น 

อ าเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัศิลาชลเขต  ต าบลเปลีย่น  อ าเภอ

สชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบางฉาง ต าบลสชิล  อ าเภอสชิล 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นช่องเขาหมาก  ต าบลสีข่ดี  

อ าเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสโมสรสนันิบาต  ต าบลเสาเภา 

อ าเภอสชิล  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นบางโหนด  ต าบลขนอม 

อ าเภอขนอม  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเจดยีห์ลวง  ต าบลควนทอง 

อ าเภอขนอม  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขาหวัชา้ง  ต าบลควนทอง  

อ าเภอขนอม  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองวงั  ต าบลควนทอง  

อ าเภอขนอม  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าม่วง ต าบลทอ้งเนียน  อ าเภอ

ขนอม  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปากลง ต าบลกรุงชงิ  อ าเภอ

นบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเปียน ต าบลกรุงชงิ  อ าเภอนบพิ

ต า จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัคงคา ต าบลกะหรอ  อ าเภอนบพิ

ต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน เคียงศิริ ต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิ

ต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,180,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางไทร ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางนกวกั ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปลายคลอง ต าบลเชยีรเขา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกกะถนิ ต าบลเชยีรเขา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่าวตะเคียน ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งเฟ้ือ ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัป่าหวาย ต าบลเชยีรเขา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางหวา้ ต าบลเชยีรเขา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากช่อง ต าบลทางพูน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยพระ ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระเพรง ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฏรเ์จริญวราราม ต าบลทา้ยส าเภา อ าเภอพระ

พรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยระยา้ ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคนันาราม ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองแตน ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากน า้ปากพญา ต าบลท่าซกั อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางเตย ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นตาล ต าบลก าแพงเซา อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันารีประดษิฐ ์ต าบลท่าไร่ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่านคร ต าบลปากนคร อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวนพล ต าบลก าแพงเซา อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรเ์จริญ ต าบลท่าไร่ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทวดเหนือ ต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสระแกว้ ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมะม่วงทอง ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าม่วง ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์4 ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวนาราม ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์ทอง ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหญา้ ต าบลนาทราย อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโดน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจงัหูน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระมงกฎุ ต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวสุิทธยิาราม ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่างาม ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมะม่วงสองตน้ ต าบลมะม่วงสองตน้ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชะเอยีน ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันางพระยา ต าบลปากนคร อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนยาง ต าบลนาทราย อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์5 ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองบวั ต าบลไชยมนตรี อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยา่นซือ่ ต าบลก าแพงเซา อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเทพธดิาราม ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนิน ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพงัสงิห ์ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจนัทร ์ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไทรงาม ต าบลเขาแกว้ อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเจดยี ์ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคดศอก ต าบลขนุทะเล อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสมอ ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสอ ต าบลขนุทะเล อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่อน ต าบลเขาแกว้ อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนลานสกา ต าบลท่าด ีอ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปะ ต าบลท่าด ีอ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัไทร ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ทอน ต าบลขนุทะเล อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเพญ็มติร ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองสาย ต าบลหว้ยปริก อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกนัละ ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวนอาย ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกยาง ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควน ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมะปรางงาม ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าพาด ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเพญ็ญาติ ต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปลายคลองเพรง ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมะเฟือง ต าบลนากะชะ อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกเมรุ ต าบลนากะชะ อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนสวรรค ์ต าบลนาแว อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเศลาใต ้ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาเขลยีง ต าบลนาเขลยีง อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนสะตอ ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองขนั ต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนองคก์ารสวนยาง 1 ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนตม ต าบลหลกัชา้ง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหลกัชา้ง ต าบลหลกัชา้ง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบลสวนขนั อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองปีก ต าบลสวนขนั อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาปราน ต าบลหลกัชา้ง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองกยุ ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจนัด ีต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเตย ต าบลหลกัชา้ง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนา้เหมน ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวนพกิลุ ต าบลดุสติ อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรุวง ต าบลดุสติ อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพรรณราชลเขต ต าบลดุสติ อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัถ า้ใหญ่ ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาพรุ ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศิลาราย ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทะเลมติรภาพที่ 151 ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพูน ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งสา้น ต าบลนาไมไ้ผ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจ าปา ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลนาไมไ้ผ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเกดิผล ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัขรี ต าบลนาไมไ้ผ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลงิ ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้ตลอด ต าบลน า้ตก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัเต่า ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัธน ต าบลน า้ตก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะปราง ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันิคมคีรี ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองตูก ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรป์ระดษิฐ ์ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางปรน ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางรูป ต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกรุงหยนัใต ้ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยรื่น ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกวดั ต าบลทุ่งสงั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราชเวชพศิาล ต าบลกแุหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนองคก์ารสวนยาง 3 ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควน ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนอวดพนั ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวสุิทธวิงศ ์ต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคลอ่งหมืน่เพชรอนุสรณ์ค่ายวชริาลงกรณ์อปุถมัภ ์

ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรป์ระชาอทุศิ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นก่องาม ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคลา้ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัภูเขาหลกั ต าบลทุ่งสงั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคงคาเลยีบ ต าบลกแุหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพอโกบ ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นหนา้เขา ต าบลทุ่งสงั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองจงั ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองโอม ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาบอน ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลแกว้แสน อ าเภอนาบอน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะสระ ต าบลแกว้แสน อ าเภอนาบอน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไสยูงปกั ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไสเตาออ้ย ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวน ต าบลวงัหนิ อ าเภอบางขนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 38(บา้นน า้รอ้น) ต าบลวงัหนิ อ าเภอบาง

ขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นไร่ยาว ต าบลบางขนั 

อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นยูงงาม ต าบลบางขนั 

อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาวง ต าบลบา้นนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนประ ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหนือคลอง ต าบลพปูิน อ าเภอพปูิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัยางคอ้ม ต าบลยางคอ้ม อ าเภอพปูิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคุง้วงัววั ต าบลควนกลาง อ าเภอพปูิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกลาง ต าบลกะทูน อ าเภอพปูิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเหนือ ต าบลยางคอ้ม อ าเภอพปูิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันางเอื้อย ต าบลกะทูน อ าเภอพปูิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งนาใหม่ ต าบลยางคอ้ม อ าเภอพปูิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัววั ต าบลควนกลาง อ าเภอพปูิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากระแนะ ต าบลเขาพระ อ าเภอพปูิน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัใส ต าบลสามต าบล อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหนือคลอง ต าบลทุ่งโพธิ์ อ  าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไสขาม ต าบลบา้นชะอวด อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไสหนิต ัง้ ต าบลทุ่งโพธิ์ อ  าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนโตน ต าบลสามต าบล อ าเภอจฬุาภรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแร่ราษฎรสุ์ทศัน ์ต าบลทุ่งโพธิ์ อ  าเภอจฬุาภรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งโพธิ์ ต าบลทุ่งโพธิ์ อ  าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอกววั ต าบลนาหมอบุญ อ าเภอจฬุาภรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอพรุ ต าบลสามต าบล อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งบก ต าบลนาหมอบุญ อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนทราย ต าบลควนหนองควา้ อ าเภอจฬุาภรณ์ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหอน ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนตชด.บา้นควนมชียั ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนป้อม ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าเสมด็ ต าบลท่าเสมด็ อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนหนองหงส ์ต าบลควนหนองหงษ ์อ าเภอชะ

อวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนมะปราง ต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนมดุ ต าบลควนหนองหงษ ์อ าเภอชะอวด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนชงิ ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนตาสงัข ์ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตูล ต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนยาว ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนใส ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากบางกลม ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใสถนิ ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนตชด.บา้นท่าขา้ม ต าบลควนหนองหงษ ์อ าเภอชะอวด 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าสะทอ้น ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งโป๊ะ ต าบลควนหนองหงษ ์อ าเภอชะอวด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลาทวดทอง ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากควน ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลานนา ต าบลเกาะขนัธ ์อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนนทรี ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโส ต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรุบวั ต าบลนางหลง อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกทราง ต าบลนางหลง อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองขยนั ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเชยีรใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัเขาแกว้วเิชยีร ต าบลเชยีรใหญ่ อ าเภอเชยีร

ใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนโรง มติรภาพที่ 196 ต าบลเขาพระบาท อ าเภอ

เชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทองพูน ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชยีรใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางยิว่ ต าบลการะเกด อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระบาท ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชยีรใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคงคาวด ีต าบลไสหมาก อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางกาญจน ์ต าบลทอ้งล  าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางดว้น ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทายกิาราม ต าบลการะเกด อ าเภอเชยีรใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้บ่อ ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนรกัษา ต าบลทอ้งล  าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทาบทอง ต าบลไสหมาก อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทา้ยทะเล ต าบลการะเกด อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัชยัสุวรรณ ต าบลบา้นเนิน อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทวยเทพ ต าบลบา้นเนิน อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางทองค า ต าบลบา้นเนิน อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินธมัมงั ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคงคาลอ้ม ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัปอ ต าบลบา้นเนิน อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางปรง ต าบลเสอืหงึ อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระหอม ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนโตนด ต าบลเสอืหงึ อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโกง้โคง้ ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อ าเภอปาก

พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัขนาบนาก ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขานอ้ย ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพบูิลยาราม มติรภาพที่ 232 ต าบลปากพนงัฝัง่

ตะวนัออก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหอยกนั ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัรตันาราม ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อ าเภอปาก

พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางศาลา ต าบลบางศาลา อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปิยาราม ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางคุระ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะนางโดย ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแหลมตะลมุพกุ ต าบลแหลมตะลมุพกุ อ าเภอปาก

พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชายทะเล ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อ าเภอปาก

พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตรงบน ต าบลคลองกระบอื อ าเภอปากพนงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางลกึ ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสุขมุ ต าบลคลองกระบอื อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์ต าบลแหลมตะลมุพกุ อ าเภอปาก

พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะทงั ต าบลท่าพยา อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากตรง ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหอยราก ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน าทรพัย ์ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัฝ่าพระบาทราษฎรบ์  ารุง ต าบลคลองกระบอื อ าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางดว้น ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางทวด ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัตก อ าเภอปาก

พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางไทร ต าบลบางศาลา อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดับางบูชา ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักาญจนาราม ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางแรด ต าบลบา้นเพงิ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแจง้ ต าบลบา้นเพงิ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางมูลนาก ต าบลชะเมา อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางเนียน ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัป่าระก า ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสองพีน่อ้ง ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นงาม ต าบลคลองกระบอื อ าเภอปากพนงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัล  าพู ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหงสแ์กว้ ต าบลบางตะพง อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอฒัฑศาสนาราม ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัป่าระก าเหนือ ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางฉนาก ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อ าเภอปาก

พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางวงั ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อ าเภอปาก

พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเหมก ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางพระ ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากแพรก ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองนอ้ย ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากคลอง ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสามแพรก ต าบลท่าซกั อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกคราม ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัถลงุทอง ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนเกย ต าบลควนเกย อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสุนทราภบิาล ต าบลควนพงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมาก ต าบลควนเกย อ าเภอร่อนพบูิลย ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปลายราง ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไมแ้ก่น ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัธงทอง ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัถ า้เขาแดง ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระอานนท ์ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าแชง ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกก ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเลน ต าบลควนชมุ อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขานอ้ย ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลควนพงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกยเชน ต าบลควนชมุ อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงงาม ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเจริญ ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมชัฌมิภูผา ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นราม ต าบลบา้นราม อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้เยน็ มติรภาพที1่12 ต าบลทรายขาว 

อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัฉิมหลา ต าบลหนา้สตน อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัไทร ต าบลควนชะลกิ อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเตียน ต าบลแหลม อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกสูง ต าบลแหลม อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกยาง ต าบลทรายขาว อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะสุด ต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าเสริม ต าบลท่าซอม อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากระวะ ต าบลหนา้สตน อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัรามแกว้ ต าบลรามแกว้ อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอมิอญ ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกทราย ต าบลทรายขาว อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากพรุ ต าบลบางนบ อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอู่แกว้ ต าบลทรายขาว อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางโหนด ต าบลเกาะเพชร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลาแกว้ ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนผาสุก ต าบลควนชะลกิ อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าคลอง ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทะเลปงั ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนทอง(ประชาอทุศิ) ต าบลควนทอง อ าเภอขน

อม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นในเพลา ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวดัใน ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคีรีวง ต าบลทอ้งเนียน อ าเภอขนอม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแขวงเภา ต าบลทอ้งเนียน อ าเภอขนอม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปร็ต ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าจนัทน ์ต าบลทอ้งเนียน อ าเภอขนอม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักระดงังา ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะพานหนั ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนา้เขาวดั ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระอาสน ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหมาย ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส านกัม่วง ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัยางงาม ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอนิทนิน ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเราะ(อทุยัประชาสรรค)์ ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่า

ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกเหลก็ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฉาง ต าบลดอนตะโก อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อกรูด ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัประดู่หอม ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัป่า(ท่าขึ้น) ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากดวด ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจนัพอ ต าบลดอนตะโก อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลดอนตะโก อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัป่า(โมคลาน) ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุทะเล ต าบลกะหรอ อ าเภอนบพติ า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโรงเหลก็ ต าบลนบพติ า อ าเภอนบพติ า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นในตูล ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพติ า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพงัหรนั ต าบลนบพติ า อ าเภอนบพติ า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนบ ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโยธาธรรม ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัทอนหงส ์ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาปูน ต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นในเขยีว 1 ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชมุขลงิ ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นในเขยีว 2 ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสากเหลก็ ต าบลอนิคีรี อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัก าแพงถม ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทา้วโทะ ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันากนั ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัอนิทคีรี ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพรหมคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหลวงครู ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ขาว ต าบลฉลอง อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัธารน า้ฉา ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองตีนเป็ด ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปราบราษฏรอ์ทุศิ ต าบลสีข่ดี อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไสพลู ต าบลเปลีย่น อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสุวรรณเขต ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทรายทอง ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจอมทอง ต าบลสชิล อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งขนัหมาก ต าบลเขานอ้ย อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเผยีน ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้รอ้น ต าบลสีข่ดี อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้จนัทน ์ต าบลทุ่งปรงั อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาทราย ต าบลเปลีย่น อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคงคาเลยีบ ต าบลฉลอง อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไสเหรียง ต าบลเปลีย่น อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวนศิขรบรรพต ต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากด่าน ต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ฉา ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 397,871,000              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,614,040                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,614,040                 

งบลงทนุ 3,614,040                 

ครุภณัฑ์ 3,614,040                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,614,040                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองวงั ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 39 57,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองเหลง ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากน า้ ต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนฉวาง

 ต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

มะเฟือง ต าบลนากะชะ อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 30 44,400                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กนัละ ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โคกหาด ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สามคัคีนุกูล ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

พงัยอม ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองปีก ต าบลสวนขนั อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาปราน ต าบลหลกัชา้ง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปลายเส ต าบลคลองเส อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปลายรา ต าบลถ า้พรรณรา อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากดวด ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หญา้ปลอ้ง ต าบลดอนตะโก อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ฉาง ต าบลดอนตะโก อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

พระเลยีบ ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ยางงาม ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หมาย ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัป่า

 (ท่าขึ้น) ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ส านกัม่วง ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ประดู่หอม ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สะพานหนั ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สระประดษิฐ ์ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 46 68,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัโม

คลาน ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดันา

กนุ ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อนิทนิน ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

น า้ตก ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 12 17,760                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

นิคมคีรี ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

มหาราช 3 ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 43 63,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้พ ุต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัยวน ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัธน ต าบลน า้ตก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

องคก์ารสวนยาง 2 ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กรุงหยนัใต ้ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ควนยูง ต าบลทุ่งสงั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ควน ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เปียน ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

คงคา ต าบลกะหรอ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โรงเหลก็ ต าบลนบพติ า อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ในตูล ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นสีแ่ยก ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 47 69,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไสยูงปกั ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เทวสทิธิ์ ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองจงั ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 29 42,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสม

สรร ต าบลบา้นนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาวง ต าบลบา้นนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นิคมวงัหนิ ต าบลบา้นนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา 38 (บา้นน า้รอ้น) ต าบลวงัหนิ อ าเภอบางขนั จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ในเขยีว 2 ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ใหม่ ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดันา

กนั ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 12 17,760                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เขาขนุพนม ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองแคว ต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 29 42,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัโท

เอก ต าบลอนิคีรี อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่า

งาม ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เทพธดิาราม ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทวดเหนือ ต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โบสถ ์ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เขานอ้ย ต าบลเขานอ้ย อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปลายทอน ต าบลทุ่งปรงั อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สุชน ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้ฉา ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาทราย ต าบลเปลีย่น อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งหวันา ต าบลสีข่ดี อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้รอ้น ต าบลสีข่ดี อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัมะปรางงาม ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัพงัยอม ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นนาวา ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนา ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกยุเหนือ ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัมะนาวหวาน ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบลสวนขนั อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นพอโกบ ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกวดั ต าบลทุ่งสงั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัขนาน ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นก่องาม ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสระนางมโนราห ์ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไสโป๊ะ ต าบลแกว้แสน อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นควนประ ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนสมสรร ต าบลบา้นนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาวง ต าบลบา้นนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดันางเอื้อย ต าบลกะทูน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเหนือคลอง ต าบลพปูิน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดันาวง ต าบลท่าซกั อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปากพญา ต าบลท่าซกั อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 262,350,160              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 208,048,400              

งบลงทนุ 208,048,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 208,048,400                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัขนาน ต าบล

ทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 193,281,900                 

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัไพศาลสถติ ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนวดักดั ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดั หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัสมอ ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัดนิดอน ต าบลท่าดี

 อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนราษฎรบ์  ารุง ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัดอนยาง ต าบลนา

ทราย อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัหว้ยพระ ต าบลนา

พรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 387,800                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัมะม่วงสองตน้ 

ต าบลมะม่วงสองตน้ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 387,800                      

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

ทา้ยส าเภา อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดันาวง ต าบลท่าซกั 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัมขุธารา ต าบลปากนคร 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัศรีมงคล ต าบลปากพูน 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนวดั

สระแกว้ ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัวสุิทธยิาราม ต าบลปากพูน

 อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

หว้ยระยา้ ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นบางเตย ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

วดัท่างาม ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นไสใหญ่ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั หลงั 1 5,436,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัธรรมเผด็จ ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั หลงั 1 5,436,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นไสยูงปกั ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นไสเตาออ้ย ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัเขาโร ต าบลเขาโร อ าเภอ

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้น

หนองใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นหนองท่อม ต าบลเขาโร 

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นบ่อ

มอง ต าบลนาไมไ้ผ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัวงัหบี ต าบลชะมาย 

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนองคก์ารสวนยาง 3 ต าบลกรุง

หยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนวดัควน

สูง ต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นวงัตลบั ต าบลถ า้พรรณรา

 อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นควนประ ต าบลบางขนั 

อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 1,104,000                    
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 206/26 โรงเรียนวดัจนัดี

 ต าบลหลกัชา้ง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 4,657,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นคลองจงั ต าบลนา

บอน อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดัวงัหนิ ต าบลวงัหนิ 

อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหว้ยกลาง ต าบล

กะทูน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองเจ ต าบลวงั

หนิ อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนวดัล  านาว ต าบลบางขนั

 อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัควนกอ ต าบลถ า้

พรรณรา อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนหมู่บา้นป่าไม ้ต าบล

กรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นปากบางกลม ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นโกง้โคง้ ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัชะอวด ต าบลบา้นชะอวด อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นคงคาลอ้ม ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัแหลม ต าบลแหลม อ าเภอหวัไทร จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นทุ่งขวญัแกว้ ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 6 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนวดัศรีสุวรรณาราม ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 5,073,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นศาลาแกว้ ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัคนัธมาล ีต าบลควนชมุ อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นควนมติร ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นควนโตน ต าบลสามต าบล อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นกลอง ต าบลควนพงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นโคกทราย ต าบลทรายขาว อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นลานนา ต าบลเกาะขนัธ ์อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

วดัป่าระก า ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,697,000                    
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นปลายราง ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 2/28 ขนาด 3 ชัน้ ขนาด 15 หอ้งเรียน 

โรงเรียนวดัสโมสรสนันิบาต ต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวดั หลงั 1 9,571,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 2/28 ขนาด 3 ชัน้ ขนาด 15 หอ้งเรียน 

โรงเรียนบา้นในถุง้ ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 9,571,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นไสพลู ต าบลเปลีย่น อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

วดัถ า้เทยีนถวาย ต าบลทุ่งปรงั อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัทางขึ้น ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั หลงั 1 5,436,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนวดัน า้ตก ต าบล

สระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนบัเภา ต าบล

สระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนท่าศาลา ต าบลท่าศาลา

 อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนชมุชนวดัสระแกว้ 

ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นเปร็ต ต าบลขนอม

 อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัจอมทอง ต าบลสิ

ชล อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 387,800                      

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

นาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดัโทเอก ต าบลอนิคีรี 

อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นช่องเขาหมาก 

ต าบลสีข่ดี อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นเขา

หวัชา้ง ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนวดัจนัด ีต าบลหลกัชา้ง

 อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 4,492,200                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนบา้นชะอวด  ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด 

จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 7,637,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนวดัประทุมทายการาม  ต าบลสชิล อ าเภอสิ

ชล จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 8,865,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนบา้นหนองหวา้   ต าบล

ชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 13,619,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,853,600                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดัทุ่ง

เฟ้ือ ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นหว้ยปริก 

ต าบลหว้ยปริก อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ทุ่งควายพฒันศึกษา ต าบลนาไมไ้ผ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 159,100                      
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

เกาะปราง ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาเกดิผล ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

สวนอาย ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนท่า

ศาลา ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนท่า

ศาลา ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

พรหมโลก ต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนบัเภา ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,320,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่อน ต าบลเขาแกว้ อ าเภอลานสกา จงัหวดั แห่ง 1 248,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยระยา้ ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม แห่ง 1 1,307,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัควนยูง ต าบลนาแว อ าเภอฉวาง จงัหวดั แห่ง 1 257,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อปลา ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 201,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสวนขนั ต าบลสวนขนั อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดั แห่ง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบลสวนขนั อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดั แห่ง 1 341,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบนควน ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอทุ่งสง จงัหวดั แห่ง 1 110,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคุง้วงัววั ต าบลควนกลาง อ าเภอพปูิน จงัหวดั แห่ง 1 407,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต าบลนาแว อ าเภอฉวาง จงัหวดั แห่ง 1 257,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะขวญั ต าบลดุสติ อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดั แห่ง 1 454,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นปากเสยีว ต าบลควนกลาง อ าเภอพปูิน แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชายคลอง ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนองคก์ารสวนยาง 1 ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง แห่ง 1 169,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกวดั ต าบลทุ่งสงั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถ า้ตลอด ต าบลน า้ตก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั แห่ง 1 307,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโคกเมรุ ต าบลนากะชะ อ าเภอฉวาง จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัเต่า ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัควนสระบวั ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสามคัคีธรรม ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 4 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเปร็ต ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนทอง (ประชาอทุศิ) ต าบลควนทอง อ าเภอ

ขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปลายทอน ต าบลทุ่งปรงั อ าเภอสชิล จงัหวดั แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัชนสงัขรณพจิติร ต าบลเปลีย่น อ าเภอสชิล แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไสพลู ต าบลเปลีย่น อ าเภอสชิล จงัหวดั แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทา้วโทะ ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันากนุ ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั แห่ง 1 270,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,992,200                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัทาง

พูน ต าบลทางพูน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 427,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนวดันาวง ต าบลท่าซกั 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 184,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียน

องคก์ารสวนยาง 2 ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 483,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียน

ชมุชนวดักะทูนเหนือ มติรภาพที่ 218 ต าบลกะทูน อ าเภอพปูิน จงัหวดั แห่ง 1 241,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

โคกมะขาม ต าบลนาเขลยีง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 442,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนวดั

ประดษิฐาราม ต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,205,800                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวดัมงัคลาราม ต าบลพปูิน อ าเภอพปูิน จงัหวดั แห่ง 1 317,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนชมุชนบา้นไทรหอ้ง ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 248,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นนาเหนือ ต าบลพปูิน อ าเภอพปูิน จงัหวดั แห่ง 1 293,300                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนบา้นนาตาแยม้ ต าบลถ า้

ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 146,800                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 28,967,900                

งบลงทนุ 28,967,900                

ครุภณัฑ์ 28,967,900                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,139,300                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนวดัสระเพลง ต าบลทางพูน อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัทางพูน ต าบล

ทางพูน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัไสมะนาว ต าบล

ชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นนาเคียน ต าบล

นาเคียน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัมหาชยัวนาราม ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัใหม่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโคกวดั ต าบลทุ่งสงั อ าเภอทุ่งใหญ่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหว้ยยูง ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระ

พรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นคลองดนิ ต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนวดัดอนตรอ 

ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 3 120,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนวดัหนองแตน 

ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดัสระเพลง ต าบลทางพูน อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัไพศาลสถติ ต าบลปากพูน 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัสระเพลง ต าบลทางพูน อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัมหาชยัวนาราม ต าบลท่างิ้ว 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัน า้รอบ ต าบลไชยมนตรี 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหว้ยระยา้ ต าบลนาพรุ 

อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัสระเพลง ต าบลทางพูน อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 28,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนวดั

มหาชยัวนาราม ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ทุ่งหวันา ต าบลสีข่ดี อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

เขาขนุพนม ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

บางฉาง ต าบลสชิล อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

คลองแคว ต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดันา

เหรง ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ทุ่งหวันา ต าบลสีข่ดี อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

โคกเหลก็ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หนา้เขาวดั ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ปลายทอน ต าบลทุ่งปรงั อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ฉาง ต าบลดอนตะโก อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

ธารน า้ฉา ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

เผยีน ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ปากดวด ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

สากเหลก็ ต าบลอนิคีรี อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียน

ชมุชนวดัทอนหงส ์ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

ใหม่ ต าบลทอนหงส ์์ อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ในเขยีว 2 ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

หลวงครู ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองเจ ต าบลวงัหนิ อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

วดัสวนขนั ต าบลสวนขนั อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

เจริญรชัตภ์าคย ์ต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นควนประ ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหาดทรายแกว้ ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 15,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

วดัไสมะนาว ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 2 39,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

วดัสระเพลง ต าบลทางพูน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,624,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัมหาชยัวนาราม 

ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนวดัหมน ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับางตะพาน ต าบล

บางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนราษฎรบ์  ารุง ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นส านกัใหม่ ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสนัยูง ต าบลท่าดี

 อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัมะม่วงตลอด 

ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนวดักะทูนเหนือ 

มติรภาพที่ 218 ต าบลกะทูน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒัน

ศึกษา ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนวดัอมัพวนั 

ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนองคก์ารสวนยาง 3 

ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสระนางมโนราห ์

ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนิคมวงัหนิ ต าบล

บา้นนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแพรกกลาง 

ต าบลคลองเส อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาพา ต าบลถ า้

พรรณรา อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัควนสา้น ต าบล

ชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนวดัท่าลพิง 

ต าบลการะเกด อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัจกิพนม ต าบลชะ

อวด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบางนอ้ย ต าบลท่า

เสมด็ อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนางหลง ต าบล

นางหลง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นควนมติร ต าบล

วงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัทุ่งหลอ่ ต าบลควน

ชมุ อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเถลงิกติติยาราม 

ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเนกขมัมาราม 

ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหนา ต าบลเสาธง 

อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัโคกพกิลุ ต าบล

ทรายขาว อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นอายเลา ต าบลทุ่ง

โพธิ์ อ  าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัดอนใคร ต าบล

กลาย อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสระบวั ต าบลท่า

ศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขายวนเฒ่า 

ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาหวัชา้ง ต าบล

ควนทอง อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค ์

ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนทุ่งสงัพทิยาคม ต าบล

ทุ่งสงั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนประสาธนร์าษฎรบ์  ารุง

 ต าบลคลองเส อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวเิชยีรประชาสรรค ์

ต าบลเชยีรใหญ่ อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเชยีรใหญ่สามคัคี

วทิยา ต าบลเสอืหงึ อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์

 ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนนพคุณประชาสรรค ์

ต าบลบางนบ อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเขาพงัไกร ต าบลเขา

พงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเกาะวทิยา ต าบล

อนิคีรี อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 349,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

วดัทางพูน ต าบลทางพูน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลปาก

พูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นทวดเหนือ 

ต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัควนเถยีะ ต าบล

นางหลง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัหนา้สตน ต าบล

หนา้สตน อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัปากเหมอืง ต าบล

ควนชะลกิ อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัธาราวง ต าบลหนิ

ตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัพบูิลยาราม 

มติรภาพที่ 232 ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัออก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัวงักลม ต าบล

บา้นตูล อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 9,500                         



150 / 204

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นยางกาญจน ์

ต าบลทอ้งล  าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นบางกระบอื 

ต าบลท่าไร่ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดับางใหญ่ ต าบล

บางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัพงัสงิห ์ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นบางเตย ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัเทวสทิธิ์ ต าบลนา

บอน อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนองคก์ารสวนยาง 1 

ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี ต าบลทุ่ง

สง อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นปากเชยีร ต าบล

ทอ้งล  าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัปลายสระ ต าบลควน

พงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัแหลม ต าบลแหลม 

อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัหว้ยแหยงราษฎร์

ภูเกต็อทุศิ ต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัเทพมงคล ต าบลควน

เกย อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดักลัยานฤมติ ต าบล

คลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัขนาบนาก ต าบล

ขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดอนทราย ต าบล

ควนหนองควา้ อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัสุขมุ ต าบลคลอง

กระบอื อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัทางพูน 

ต าบลทางพูน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนบา้นสีแ่ยก

 ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยยูง ต าบลชา้ง

ซา้ย อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 680,700                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นบางกระบอื ต าบลท่าไร่ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นทวดเหนือ ต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 1 13,600                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบางกระบอื ต าบลท่าไร่ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนาเคียน ต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัทางพูน ต าบลทางพูน 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นทวดเหนือ ต าบลนา

เคียน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นนาต าเสา ต าบลบา้น

นิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นควนประ ต าบลบางขนั

 อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัทุ่งแย ้ต าบลมะม่วงสองตน้ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคลองดนิ ต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับางใหญ่ ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปากพญา ต าบลท่าซกั อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัทางพูน ต าบลทางพูน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นปากพญา ต าบลท่าซกั อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัสวนพล ต าบลก าแพงเซา 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นคลองดนิ ต าบลนาเคียน 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัวสุิทธยิาราม ต าบลปากพูน 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยระยา้ ต าบลนาพรุ 

อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 23,200                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัไสมะนาว ต าบลชา้งซา้ย 

อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัหาดสูง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอ

ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 15,174,900                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัหนองแตน ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นนาเส ต าบลนากะชะ อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นพอโกบ ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดันางเอื้อย ต าบลกะทูน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นปลายคลอง ต าบลเชยีรเขา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

สระไคร ต าบลเชยีรเขา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นคลองงา ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ประทุมทายการาม ต าบลสชิล อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนท่า

ศาลา ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนปทุ

มานุกูล ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ทางขึ้น ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นส านกัม่วง ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหว้ยยูง ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนวดัดอนยาง ต าบลนาทราย อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นปาก

แพรก ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นควน

ประ ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาวง 

ต าบลบา้นนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นพรุวง 

ต าบลดุสติ อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดับ่อลอ้ 

ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัโคกยาง 

ต าบลทรายขาว อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาง

เตย ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 74 (ชมุชนบา้นคีรีวง) ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัพงัยอม

 ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 36 56,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ดนิ ต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสวนพล

 ต าบลก าแพงเซา อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทวด

เหนือ ต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เทพธดิาราม ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

เกดิผล ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

สุวรรณาราม ต าบลหว้ยปริก อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 85 134,300                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้พ ุ

ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 42 66,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดักา้งปลา

 ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สามคัคีธรรม ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 88 139,040                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

ยวน ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

กยุ ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นถ า้

ตลอด ต าบลน า้ตก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ปราน ต าบลหลกัชา้ง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนมหาราช 3

 ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาตา

แยม้ ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 54 85,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้ตก

 ต าบลน า้ตก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

ปราง ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หวา้ ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 88 139,040                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัธน

 ต าบลน า้ตก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อ

ปลา ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 38 (บา้นน า้รอ้น) ต าบลวงัหนิ อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 20 31,600                        
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัยาง

คอ้ม ต าบลยางคอ้ม อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 46 72,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ตูก ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดักะโสม

 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงัหนิ 

ต าบลวงัหนิ อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหมู่บา้นป่า

ไม ้ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ท่อม ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัมณี

เจริญมติรภาพที่ 227 ต าบลแกว้นแสน อ าเภอนาบอน จงัหวดั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนองคก์าร

สวนยาง 2 ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ต าเสา ต าบลบา้นนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าสูง

 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัลงุ

 ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 8 12,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคงคา 

ต าบลกะหรอ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสระ

บวั ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาก

ลง ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสุชน 

ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโรง

เหลก็ ต าบลนบพติ า อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 65 102,700                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัประ

ทุมทายการาม ต าบลสชิล อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 231 364,980                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเผยีน

 ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

เกราะ ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 85 134,300                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

ยวนเฒ่า ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

วงั ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเขาขนุ

พนม ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 93 146,940                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาก

ดวด ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัชล

ธาราม ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 26 41,080                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัยางงาม

 ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัพระ

เลยีบ ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัธารน า้

ฉา ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นในถุง้

 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 166 262,280                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัน า้ตก 

ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 48 75,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนใหม่

 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สะพานหนั ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ตีนเป็ด ต าบลทุ่งใส อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโม

คลาน ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 49 77,420                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นชมุข

ลงิ ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

สระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 63 99,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นฉาง 

ต าบลดอนตะโก อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 36 56,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

นอ้ย ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสระ

ประดษิฐ ์ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 137 216,460                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเปร็ต

 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเปียน 

ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 64 101,120                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นในตูล

 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 44 69,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

ทอนหงส ์ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใน

เขยีว 2 ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัป่า (ท่า

ขึ้น) ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้

รอ้น ต าบลสีข่ดี อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดันากนุ 

ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 79 124,820                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นส านกั

ม่วง ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 74 116,920                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นอนิ

ทนิน ต าบลสระแกว้ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 88 139,040                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัประดู่

หอม ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหมาย 

ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 36 56,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อ

กรูด ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้ฉา

 ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 43 67,940                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโทเอก 

ต าบลอนิคีรี อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 94 148,520                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดันาวง ต าบลท่าซกั อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปากพญา ต าบลท่าซกั อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาเคียน ต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนโสตทศันศึกษาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัควนสา้น ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นควนประ ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนสมสรร ต าบลบา้นนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจนัด ีต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัควนยูง ต าบลนาแว อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางปรน ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นก่องาม ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาวง ต าบลบา้นนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเหนือคลอง ต าบลพปูิน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัพงั

สงิห ์ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองหวา้ ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองเจ ต าบลวงัหนิ อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัยาง

คอ้ม ต าบลยางคอ้ม อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นาตาแยม้ ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัเขา

กลาย ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คลองตูก ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนเจริญ

รชัตภ์าคย ์ต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

นิคมคีรี ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ควนประ ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คลองกยุ ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เขาวง ต าบลบา้นนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นตลาด ต าบลเขาแกว้ อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 74 (ชมุชนบา้นคีรีวง) ต าบลก าโลน 

อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัวงัหงส ์ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนลานสกา ต าบลท่าด ีอ าเภอลานสกา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัเจดยี ์ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนองคก์ารสวนยาง 2 ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้พ ุต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัทุ่งนาใหม่ ต าบลยางคอ้ม อ าเภอพปูิน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัเขากลาย ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนพรรณราชลเขต ต าบลดุสติ อ าเภอถ า้พรรณรา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัวงัขรี ต าบลนาไมไ้ผ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นกลอง ต าบลควนพงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัควนเถยีะ ต าบลนางหลง อ าเภอชะอวด ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัหนองจกิ ต าบลนางหลง อ าเภอชะอวด ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดับูรณาวาส ต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัปากเหมอืง ต าบลควนชะลกิ อ าเภอหวัไทร ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัธาราวง ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัชะอวด ต าบลบา้นชะอวด อ าเภอจฬุาภรณ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบางเนียน ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัทองพูน ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเกาะนางโดย ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปาก

พนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัมะม่วงสองตน้ ต าบลมะม่วงสองตน้ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบางเตย ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นมะม่วงทอง ต าบลท่าด ีอ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัใหม่ทอน ต าบลขนุทะเล อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัใหม่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัปากตรง ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นปลายราง ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นควนหนองหงส ์ต าบลควนหนองหงส ์อ าเภอชะอวด 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบางตะลมุพอ ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยน า้เยน็ มติรภาพที่ 112 ต าบลทรายขาว อ าเภอหวั

ไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัดอนรกัษา ต าบลทอ้งล  าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดับางใหญ่ ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนหมู่บา้นป่าไม ้ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัวงัรีบุญเลศิ ต าบลดุสติ อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นน า้พ ุต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นไสสา้น ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดักะเปียด ต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทอนวงัปราง ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นพอโกบ ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัพศิาลนฤมติ ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัไมเ้สยีบ ต าบลเกาะขนัธ ์อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนควนดนิแดง ม.173 ต าบลเกาะขนัธ ์อ าเภอชะอวด 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัวงัฆอ้ง ต าบลสามต าบล อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัหนา ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทอ้งโกงกาง ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัตก อ าเภอปากพนงั

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดับูรณาวาส ต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลท่าเสมด็ อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนวดัเขาแกว้วเิชยีร ต าบลเชยีรใหญ่ อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัปากแพรก ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัโคกยาง ต าบลทรายขาว อ าเภอหวัไทร จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดอนโรง มติรภาพที่ 196 ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชยีร

ใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 7,719,520                 

งบลงทนุ 7,719,520                 

ครุภณัฑ์ 7,719,520                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 91,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 

4 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 4 22,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ตู ้ 9 49,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 1 7,900                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,473,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 1 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 4 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

 เขต 1 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

 เขต 4 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ต าบลโพธิ์

เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ต าบลแม่

เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต าบลท่า

ศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต าบลท่าศาลา 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ต าบล

โพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 4 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง เครื่อง 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั เครื่อง 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 11,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอ

เชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 11,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่า

ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 3 17,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 20 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่ง

สง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 24 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่า

ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 17 42,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 10 180,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 5 90,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ต าบล

ปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 3 17,100                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต าบล

ท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต าบล

ท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 46,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 279,700                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 1 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 3 ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 6 181,800                      
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช จอ 6 78,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,874,520                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาเคียน ต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

จนัด ีต าบลหลกัชา้ง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นสระนางมโนราห ์ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นกมุแป ต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นคลองวงั ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัทุ่งแย ้ต าบลมะม่วงสองตน้ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นบางพระ ต าบลเชยีรใหญ่ อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นควนเงนิ ต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนวดับางไทร ต าบลบางศาลา อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเนกขมัมาราม ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนางหลง ต าบลนางหลง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดักลัยานฤมติ ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดับางใหญ่

 ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนิคมวงั

หนิ ต าบลบา้นนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นกมุแป 

ต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัแดง 

ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนเขาพระทอง

 ต าบลเขาพระทอง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัปลาย

สระ ต าบลควนพงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัศรี

สุวรรณาราม ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนทศันาวลยั 

ต าบลนาหมอบุญ อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัเนกขมั

มาราม ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดับางไทร 

ต าบลบางศาลา อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัโคกพกิลุ

 ต าบลทรายขาว อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัฝ่าพระ

บาทราษฎรบ์  ารุง ต าบลคลองกระบอื อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

เคียน ต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 8 13,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 38 (บา้นน า้รอ้น) ต าบลวงัหนิ อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 12 20,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

วงั ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 5 8,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นปากลง

 ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 23 38,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

เกราะ ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 67 112,560                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเขาขนุ

พนม ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 32 53,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัดอนใคร

 ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเขายวน

เฒ่า ต าบลเทพราช อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัโทเอก 

ต าบลอนิคีรี อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 37 62,160                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัวงั

ขรี ต าบลนาไมไ้ผ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ปากเชยีร ต าบลทอ้งล  าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

วดัสุวรรณรงัษ ีต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

พบูิลสงคราม ต าบลท่าซอม อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัจกิ

พนม ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนทศันา

วลยั ต าบลนาหมอบุญ อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

น าทรพัย ์ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนาเคียน ต าบลนาเคียน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัแดง ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนพบูิลสงคราม ต าบลท่าซอม อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นทุ่งโชน ต าบลเขาพระทอง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัหนา ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นอายเลา ต าบลทุ่งโพธิ์ อ  าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 75,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัป่าระก า ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัคีรีกนัทร ์ต าบลเขาแกว้

 อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัสระ ต าบลท่าพญา 

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัควนชะลกิ ต าบลควน

ชะลกิ อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัแดง ต าบลเขาพระบาท

 อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัปลายสระ ต าบลควน

พงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัหว้ยแหยงราษฎรภู์เกต็

อทุศิ ต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นอายเลา ต าบลทุ่งโพธิ์

 อ  าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นควนรุย ต าบลเสาธง อ าเภอ

ร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนวดัแดง ต าบลเขาพระบาท อ าเภอ

เชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนวดัชมพูประดษิฐ ์ต าบลชะเมา 

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนทศันาวลยั ต าบลนาหมอบุญ 

อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนวดัโคกพกิลุ ต าบลทรายขาว อ าเภอ

หวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 17,614,340                

งบลงทนุ 17,614,340                

ครุภณัฑ์ 3,152,840                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์4 ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ใบ 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 334,500                      
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รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์4 ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์4 

ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์ต าบลแหลมตะลมุพกุ อ าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์4 ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลมิราชอนุสรณ์ รชัมงั

คลาภเิษก ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 5 116,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,788,340                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ตชด.บา้นควนมชียั ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนตชด.บา้นควนมชียั ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์8 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนตชด.บา้น

ควนมชียั ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนตชด.

บา้นควนมชียั ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนบา้นไร่ยาว ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดั ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์ต าบลแหลมตะลมุพกุ อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 73 108,040                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนตชด.บา้น

ควนมชียั ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์8 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 300 474,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์7 ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์8 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์8 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์8 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนบา้นไร่ยาว ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์6 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นยูงงาม ต าบลบางขนั

 อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์8 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัวงโยธวาทติ (Shopping List) โรงเรียน

ฉวางรชัดาภเิษก ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 900,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,461,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,038,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 8 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์5 ต าบลบางจาก อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 5,402,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

ต าบลแหลมตะลมุพกุ อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนตชด.บา้นควนมชียั 

ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์7 ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

ตชด.บา้นควนมชียั ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,697,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนตชด.บา้นควนมชียั 

ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 884,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,539,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์8 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา แห่ง 1 1,539,200                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 97,884,000                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 85,880,000                

งบลงทนุ 85,880,000                

ครุภณัฑ์ 457,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 66,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ต าบลโพธิ์

เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 12 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 12 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 12 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 3 23,700                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 265,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 7 147,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 12 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช

 จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 10 25,000                        
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ต าบลโพธิ์เสด็จ 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 125,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ต าบลโพธิ์

เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ต าบล

โพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ต าบล

โพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ต าบลโพธิ์เสด็จ 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 12 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,422,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 71,186,400                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนเชยีรใหญ่ ต าบลแม่

เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม 

ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั 

นครศรีธรรมราช ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนสชิลประชาสรรค ์ต าบลสชิล

 อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 204/27 โรงเรียนบางขนัวทิยา ต าบลบา้นล านาว

 อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 5,421,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรม

วทิยา ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนกรุงหยนัวทิยาคาร ต าบล

กรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 3,450,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนหวัไทรบ ารุงราษฎร ์ต าบลหวัไทร อ าเภอหวั

ไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 12,455,000                   

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนชะอวด ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนทุ่งสง ต าบลถ า้ใหญ่ 

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 5,397,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนสชิลคุณาธารวทิยา  ต าบลทุ่งปรงั อ าเภอสิ

ชล จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 8,778,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนทุ่งใหญ่วทิยาคม  ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่ง

ใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 7,933,500                    
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ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,014,900                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ฉลองรฐัราษฎรอ์ทุศิ ต าบลฉลอง อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนมธัยมศึกษาจฬุาภรณ์ 

ต าบลนาหมอบุญ อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนปากพนงั ต าบล

ปากพนงั อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนทาง

พูนวทิยาคาร ต าบลทางพูน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,012,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งสงัพทิยาคม ต าบลทุ่งสงั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 509,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประสาธนร์าษฎรบ์  ารุง ต าบลคลองเส อ าเภอถ า้

พรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 923,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนควนเกยสุทธวิทิยา ต าบลควนเกย อ าเภอร่อนพบูิลย์ แห่ง 1 2,913,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกา้งปลาวทิยาคม ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั แห่ง 1 424,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตระพงัพทิยาคม ต าบลควนพงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์ แห่ง 1 709,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งสงวทิยา ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั แห่ง 1 2,889,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าศาลาประสทิธิ์ศึกษา ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา

 จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 608,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัหนิวทิยาคม ต าบลวงัหนิ อ าเภอบางขนั จงัหวดั แห่ง 1 379,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนิทรธ์านีวทิยาคม ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนงั แห่ง 1 1,655,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,208,400                    

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนขนุทะเลวทิยาคม ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนธญัญาวดศึีกษา ต าบลไสหมาก อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 293,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 9 เสน้ โรงเรียนนบพติ าวทิยา ต าบล

นบพติ า อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 95,300                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 18/12 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค ์ต าบล

โมคลาน อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 542,300                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 12,004,000                

งบลงทนุ 12,004,000                

ครุภณัฑ์ 12,004,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,004,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนปากพูน 

ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเสาธงวทิยา

 ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเฉลมิราช

ประชาอทุศิ ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนทรายขาว

วทิยา ต าบลทรายขาว อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพระพรหม

พทิยานุสรณ์ ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนทางพูน

วทิยาคาร ต าบลทางพูน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเสมด็จวน

วทิยาคม ต าบลกแุหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกรุงหยนั

วทิยาคาร ต าบลกรุงหยนั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนคีรีราษฎร์

พฒันา ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโมคลาน

ประชาสรรค ์ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเขาพงัไกร 

ต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนละอาย

พทิยานุสรณ์ ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเชยีรใหญ่

สามคัคีวทิยา ต าบลเสอืหงึ อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนแหลม

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลควนชะลกิ อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนตรีนิมติร

วทิยา ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนพคุณ

ประชาสรรค ์ต าบลบางนบ อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนชะอวดเคร่ง

ธรรมวทิยา ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนขอนหาด

ประชาสรรค ์ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนควนเกย

สุทธวิทิยา ต าบลควนเกย อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนขนุทะเล

วทิยาคม ต าบลขนุทะเล อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 9,199,900                 

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 1,849,300                 

งบลงทนุ 1,849,300                 

ครุภณัฑ์ 1,849,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 244,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนส าหรบัคนพกิารทางร่างกายและการ

เคลือ่นไหวของจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนส าหรบัคนพกิารทาง

ร่างกายและการเคลือ่นไหวของจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลควนกรด 

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 14,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนส าหรบัคนพกิารทางร่างกายและการเคลือ่นไหวของ

จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 210,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,005,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์โรงเรียน

ส าหรบัคนพกิารทางร่างกายและการเคลือ่นไหวของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์โรงเรียน

โสตศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั เครื่อง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ ขนาด 50 ปอนด ์โรงเรียนส าหรบัคนพกิาร

ทางร่างกายและการเคลือ่นไหวของจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลควนกรด 

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ ขนาด 50 ปอนด ์โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ โรงเรียนส าหรบัคนพกิาร

ทางร่างกายและการเคลือ่นไหวของจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลควนกรด 

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ โรงเรียนส าหรบัคนพกิารทางร่างกายและการ

เคลือ่นไหวของจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั เตา 2 20,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 531,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลหนองหงส ์อ าเภอ

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลหนอง

หงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 9 117,900                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนส าหรบัคนพกิารทาง

ร่างกายและการเคลือ่นไหวของจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลควนกรด 

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 18 315,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 17,600                        

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย โรงเรียนส าหรบัคนพกิารทางร่างกายและ

การเคลือ่นไหวของจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 2 17,600                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 12,800                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล โรงเรียนส าหรบัคนพกิารทางร่างกายและ

การเคลือ่นไหวของจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 12,800                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 38,300                        
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนส าหรบั

คนพกิารทางร่างกายและการเคลือ่นไหวของจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบล

ควนกรด อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 2.50 มลิลเิมตร 

โรงเรียนส าหรบัคนพกิารทางร่างกายและการเคลือ่นไหวของจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียน

ส าหรบัคนพกิารทางร่างกายและการเคลือ่นไหวของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 6,900                         

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั เครื่อง 1 6,900                         

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,527,900                 

งบลงทนุ 1,527,900                 

ครุภณัฑ์ 1,527,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดั เครื่อง 3 97,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 28,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนั ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 114,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบล

นาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบล

นาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดั เครื่อง 1 23,200                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 4,622,700                 

งบลงทนุ 4,622,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,622,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,622,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,622,700                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,200,000                 

งบอดุหนุน 1,200,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,200,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,200,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 14,722,900                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 12,550,100                

งบลงทนุ 12,550,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,550,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,500,100                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหารหอประชมุ แบบ 101ล/27 (พเิศษ) โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์19 ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 8,500,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์19 ต าบล

หนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,050,000                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 2,172,800                 

งบลงทนุ 2,172,800                 

ครุภณัฑ์ 2,172,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 559,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์19 ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 10 559,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,075,000                    

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

ประชานุเคราะห ์19 ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 1,075,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 130,000                      

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

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์19 ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั เครื่อง 5 130,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 408,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์19 

ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 8 166,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์19 ต าบลหนองหงส ์อ าเภอ

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 8 242,400                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 10,100,000                

พฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวทิยาศาสตรภู์มภิาค 7,100,000                 

งบลงทนุ 7,100,000                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์ครื่องปรบัอากาศหอพกันกัเรียนโรงเรียนจฬุา

ภรณราชวทิยาลยั นครศรีธรรมราช ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง จงัหวดั ชดุ 1 2,600,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงประกอบอาหารโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั

 นครศรีธรรมราช ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีต 5 เมตร ยาว 220 เมตร โรงเรียน

จฬุาภรณราชวทิยาลยันครศรีธรรมราช ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง จงัหวดั แห่ง 1 600,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,800,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงดาดฟ้าและซอ่มแซมภายในหอพกั โรงเรียนจฬุา

ภรณราชวทิยาลยั นครศรีธรรมราช ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง จงัหวดั แห่ง 1 1,800,000                    

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ  โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลสวนหลวง อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา

ภาคใต ้ ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั

 นครศรีธรรมราช   ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 817,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 817,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 817,000                   

งบด าเนินงาน 817,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 817,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 817,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,699,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,699,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 336,000                   

งบด าเนินงาน 336,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 336,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 336,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 50,000                     

งบด าเนินงาน 50,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 50,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 1,313,000                 

งบด าเนินงาน 1,313,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,313,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,313,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 317,876,000              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 257,450,400              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 240,630,400              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 116,580,300              

งบอดุหนุน 116,580,300              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 116,580,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 116,580,300                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 21,874,000                   
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รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 5,031,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 9,843,300                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 10,390,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 69,441,700                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 124,050,100              

งบอดุหนุน 124,050,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 124,050,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 124,050,100                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 12,200,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,806,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,490,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 5,795,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 97,759,100                   

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 16,820,000                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 16,820,000                

งบลงทนุ 16,820,000                

ครุภณัฑ์ 5,820,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,820,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกการป้องกนัและการดบัไฟ วทิยาลยั

เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ต าบลปากพนงัฝัง่

ตะวนัตก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกการปฐมพยาบาล วทิยาลยัเทคโนโลยแีละ

อตุสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัตก อ าเภอ

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกการด ารงชพีในทะเล วทิยาลยัเทคโนโลยี

และอตุสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัตก 

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกความปลอดภยัของบุคคลและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการต่อเรือ

นครศรีธรรมราช ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัตก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องยนตด์เีซลหวัฉีดไฟฟ้า วทิยาลยัเทคโนโลยี

และอตุสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัตก 

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุสาธติระบบลฟิท ์วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช{{LF}}ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัตก อ าเภอปากพนงั

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัตก อ าเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 11,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 60,425,600                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 10,211,900                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 10,211,900                

งบลงทนุ 10,211,900                

ครุภณัฑ์ 10,211,900                   
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการต่อเรือ

นครศรีธรรมราช ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัตก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั เครื่อง 20 440,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,771,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการระบบควบคุมอตัโนมตัิแขนกลและหุ่นยนต์

อตุสาหกรรม  วทิยาลยัการอาชพีนครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระ

พรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษา  วทิยาลยัการอาชพี

พรหมคีรี ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทดสอบเครื่องท าความเยน็และ

ปรบัอากาศ   วทิยาลยัการอาชพีหวัไทร ต าบลทรายขาว อ าเภอหวัไทร ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฎบิตัิการโรคสตัวน์ า้  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

นครศรีธรรมราช ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 992,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการครวัรอ้นงานโรงแรม  

วทิยาลยัเทคนิคทุ่งสง ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 1,279,400                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 640,000                   

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 640,000                   

งบลงทนุ 640,000                   

ครุภณัฑ์ 640,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 640,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการส านกังาน   วทิยาลยัสารพดัช่าง

นครศรีธรรมราช ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 1 640,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 45,958,700                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 45,958,700                

งบลงทนุ 45,958,700                

ครุภณัฑ์ 6,538,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 336,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ ส าหรบังานส านกังาน  

วทิยาลยัศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 21 336,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,202,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการกราฟิกส าหรบังานสรา้งแอนิเมช ัน่ 3 มติิ ข ัน้

สูง  วทิยาลยัศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการโรงแรม  วทิยาลยัอาชวีศึกษา

นครศรีธรรมราช ต าบลคลงั อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแมชชนีน่ิงเซน็เตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ วทิยาลยัเทคนิค

นครศรีธรรมราช ต าบลท่าวงั อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 1 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการโรงแรม  วทิยาลยัเทคนิคสชิล ต าบลทุ่งปรงั

 อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 752,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,420,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 39,420,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงคพ์รอ้มครุภณัฑ ์วทิยาลยัเทคนิค

นครศรีธรรมราช ต าบลท่าวงั อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั หลงั 1 17,800,000                   
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร วทิยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช ต าบลท่าวงั อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช  หลงั 1 21,620,700                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 3,615,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 3,615,000                 

งบลงทนุ 3,615,000                 

ครุภณัฑ์ 3,615,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,615,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบคอนกรีตแบบไม่ท  าลายดว้ยคอ้นกระแทก  

สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคใต ้1  ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดั เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการบดอดัดนิ  สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคใต ้1

 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 461,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะเกบ็แท่งตวัอยา่งคอนกรีต  สถาบนัการ

อาชวีศึกษาภาคใต ้1 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 119,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งศูนยป์ฏบิตัิการดาตา้เซนเตอร(์Data 

Center)  สถาบนัการอาชวีศึกษาเกษตรภาคใต ้ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้ง

กลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 3,000,000                    

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 1,077,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,077,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1,077,000                 

การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 1,077,000                 

งบลงทนุ 1,077,000                 

ครุภณัฑ์ 577,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 577,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 15 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืหอ้งสมดุ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: บอรด์นิทรรศการเคลือ่นที่ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบนัง่ขบั ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 182,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานทาส ี ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช ต าบล

นาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช งาน 1 500,000                      

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 12,554,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 12,554,600                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 12,554,600                

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 12,554,600                

งบอดุหนุน 12,554,600                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,638,600                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดพรอ้มชดุควบคุม วทิยาเขตนครศรีธรรมราช

 ต าบลมะม่วงสองตน้ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช ต าบลมะม่วงสองตน้ 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช  เครื่อง 12 264,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี วทิยาเขตนครศรีธรรมราช 

ต าบลมะม่วงสองตน้ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 4 129,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี วทิยาเขตนครศรีธรรมราช 

ต าบลมะม่วงสองตน้ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 15 603,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาเขต

นครศรีธรรมราช ต าบลมะม่วงสองตน้ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 20 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงตามสาย วทิยาเขตนครศรีธรรมราช ต าบล

มะม่วงสองตน้ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 72,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เรียนพรอ้มเกา้อี้  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช ต าบล

มะม่วงสองตน้ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 100 470,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,916,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบสาธารณูปโภค  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช ต าบล

บางจาก อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 3,916,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบประปา  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช ต าบลบางจาก 

อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบไฟฟ้า วทิยาเขตนครศรีธรรมราช ต าบลบางจาก 

อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 3,000,000                    

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 1,276,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,276,300                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1,276,300                 

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 1,276,300                 

งบอดุหนุน 1,276,300                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,276,300                    

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตเสริมเหลก็ วทิยาเขตศรีธรรมาโศกราช ต าบล

นาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,276,300                    

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 528,756,600              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 5,660,500                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 812,600                   

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศการจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 812,600                   

งบอดุหนุน 812,600                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 812,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 812,600                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 4,847,900                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 4,847,900                 

งบอดุหนุน 4,847,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,847,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง โครงการ 0 4,847,900                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,879,600                
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โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 3,054,600                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 3,054,600                 

งบอดุหนุน 3,054,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,054,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 3,054,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 475,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 286,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 300,600                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 401,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 1,589,900                    

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 29,825,000                

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพฒันา 29,825,000                

งบรายจ่ายอื่น 29,825,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 0 29,825,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 277,507,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 277,507,200              

สนบัสนุนจดัการเรียนการสอน 277,507,200              

งบบคุลากร 90,291,400                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 81,249,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 126 65,166,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 71 4,671,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งทางวชิาการ ส าหรบั อตัรา 65 4,419,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 21 6,595,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 395,700                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 9,042,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 6 1,682,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 29 7,359,700                    

งบด าเนินงาน 11,934,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,934,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 10 744,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 42 3,688,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 2 6,600                         

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 42 3,688,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 12 806,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี อตัรา 12 806,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 35 288,000                      

งบอดุหนุน 175,281,200              

เงนิเดอืน 175,281,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 398 174,407,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 13 873,600                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 212,709,300              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 110,066,100              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 110,066,100              
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งบด าเนินงาน 14,517,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,584,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,477,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 10,107,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 2,933,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 293,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,639,900                    

งบลงทนุ 94,548,600                

ครุภณัฑ์ 6,066,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,066,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งบรรยายรวม 300 ที่น ัง่  ต าบลท่างิ้ว 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 2,205,000                    

รายการระดบัที1่: ลฟิตโ์ดยสาร ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 3,861,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 88,482,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 88,482,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอเนกประสงคฝึ์กประสบการณ์วชิาชพีและ

อตุสาหกรรมสรา้งสรรคพ์รอ้มครุภณัฑ์ กลุม่อาคาร 1 61,538,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอเนกประสงคห์อ้งปฏบิตัิการวชิาชพีคณะ

เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพรอ้มครุภณัฑ ์ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืง จงัหวดั หลงั 1 26,944,200                   

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 0 1,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 99,143,200                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 99,143,200                

งบด าเนินงาน 9,962,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,433,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,341,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 4,092,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,528,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 109,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,419,600                    

งบลงทนุ 86,680,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 86,680,900                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,900,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกับุคลากร   ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบหมอ้แปลงไฟฟ้าอาคารหอประชมุ    ต าบล

ท่างิ้ว อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 2,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 58,780,900                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งกลุม่อาคารปฏบิตัิการและศูนยก์ารเรียนรูพ้รอ้ม

ครุภณัฑ ์ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรีธรรมราช กลุม่อาคาร 1 42,457,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอเนกประสงคแ์ละปฏบิตัิการวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 16,323,400                   

งบรายจ่ายอื่น 2,500,000                 

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายประกนัคุณภาพการศึกษา 0 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามโครงการพระราชด าริ 0 1,000,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3,500,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 3,500,000                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 42,982,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 42,982,500                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 32,513,000                

การจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 32,513,000                

งบลงทนุ 32,513,000                

ครุภณัฑ์ 14,513,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 14,513,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเรียนรู ้ ต าบลทอ้งเนียน อ าเภอขน

อม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 1,917,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการกายวภิาคศาสตรแ์ละผดุงครรภ ์

ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 1,387,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบการผลติสือ่ดจิติอลมลัติมเีดยี ต าบลถ า้

ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 645,900                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งพฒันาสมรรถนะดา้นภาษาและสารสนเทศ 

ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์อมพวิเตอรส์  านกังาน ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่ง

ใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 1,380,000                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 50 แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั คนั 1 742,300                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบรรยายรวมคณะเกษตรศาสตร ์ ต าบลถ า้

ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการวเิคราะหอ์าหารสตัว ์ 

ต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุโสตทศันูปกรณ์หอ้งเรียน ต าบลถ า้ใหญ่  

อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑ์

เกษตร ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 616,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการการบริการและส่งเสริมธุรกจิอาหาร

 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์รงพยาบาลสตัวเ์ลก็ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 3,427,700                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเขยีนแบบคอมพวิเตอร ์ต าบลถ า้

ใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 446,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารการแพทยแ์ผนไทย ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอ

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช งาน 1 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช งาน 1 13,000,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 10,469,500                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 10,469,500                
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งบลงทนุ 10,469,500                

ครุภณัฑ์ 5,469,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,469,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบรรยายรวม ขนาด 60 ที่น ัง่  ต าบลทอ้ง

เนียน อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครือขา่ย 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 40 ที่น ัง่ ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งบรรยายแบบ Slope  ขนาด 250 ที่

น ัง่  ต าบลถ า้ใหญ่  อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 3,319,500                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนและระบบสาธารณูปโภค ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช งาน 1 5,000,000                    

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 1,893,655,100            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 8,679,100                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 8,409,200                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 8,409,200                 

งบอดุหนุน 8,409,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,409,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเด็น

ส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 0 8,409,200                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 269,900                   

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 269,900                   

งบอดุหนุน 269,900                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 269,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิ 0 269,900                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 910,872,700              

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 29,816,900                

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 29,816,900                

งบอดุหนุน 29,816,900                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 29,816,900                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบัเทคนิคฟลูออเรสเซนต ์พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ (Immunofluorescent mocroscope) ต าบลไทยบุรี 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 1,323,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมพรอ้มระบบตรวจวดัใน

สภาพจริง ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องนิวเคลยีรแ์มกเนติกเรโซแนนซส์เปกโทรมเิตอร ์ 

(Nuclear magnetic resonancespectrometer, NMR) ต าบลไทยบุรี 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพการท างานของปอดชนิดเคลือ่นที่

ได ้( Portable spirometer)  ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดแสงอลุตรา้ไวโอเลต(UV Cabinet) ต าบล

ไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 30,500                        
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รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูมชินิดฝาแบนแบบวงแหวน  (Water

 Bath-Flat Cover with ring set)  ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 1 55,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็เลอืด ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ตู ้ 1 642,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัสารพนัธุกรรมแบบอตัโนมตัิ  ต าบลไทยบุรี 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 460,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณสารพนัธุกรรมปริมาณนอ้ย (nano drop)

 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารละลาย (Vortex mixer) ต าบลไทยบุรี 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) ต าบลไทยบุรี 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 3 181,500                      

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 11,736,000                

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 11,736,000                

งบอดุหนุน 11,736,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,736,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 0 11,736,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 869,319,800              

จดัใหม้กีารบริการรกัษาพยาบาลเพือ่การศึกษาและวจิยั 74,000,000                

งบอดุหนุน 74,000,000                

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 74,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบงบประมาณ พสัดุ การเงนิและบญัชกีองทุน โดย

เกณฑพ์งึรบัพงึจ่าย ลกัษณะสามมติิ (MIS) ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยั

วลยัลกัษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 32,000,000                   

ด าเนินการก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทยพ์รอ้มระบบสาธารณูปการ 795,319,800              

งบอดุหนุน 795,319,800              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 795,319,800                 

รายการระดบัที1่: จดัท าหอ้งผ่าตดั ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช รายการ 1 37,561,300                   

รายการระดบัที1่: จดัท าและติดต ัง้ชดุศูนยร์วมอปุกรณ์ทางการแพทยแ์ละ

โคมไฟผ่าตดัใหญ่พรอ้มระบบกลอ้งถา่ยทอดสญัญาณ ต าบลไทยบุรี อ าเภอ

ท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 17,100,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าและติดต ัง้ชดุศูนยร์วมอปุกรณ์ทางการแพทยช์นิด

ติดต ัง้เพดานแบบคานพรอ้มรางเลือ่น ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั รายการ 1 10,200,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทยพ์รอ้มระบบสาธารณูปการ 

ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 0 730,458,500                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 677,820,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 677,820,400              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ

 เทา่เทยีมและท ัว่ถงึ 677,820,400              

งบอดุหนุน 677,820,400              

เงนิเดอืน 610,528,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 957 589,945,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 118 10,291,200                   
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รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 118 10,291,200                   

ค่าตอบแทน 20,288,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 86 12,046,800                   

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารมวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 86 12,046,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 45 6,336,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารไม่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 45 6,336,000                    

ค่าใชส้อย 47,003,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิส ารองเลี้ยงชพี อตัรา 957 47,003,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 296,282,900              

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 178,197,200              

เผยแพร่ความรูง้านบริการวชิาการ 178,197,200              

งบอดุหนุน 178,197,200              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 154,420,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารพพิธิภณัฑธ์รรมชาติวทิยา ต าบลไทยบุรี 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 150,600,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคและภูมสิถาปตัยส์  าหรบั

เตรียมความพรอ้มเปิดใชอ้าคารพพิธิภณัฑธ์รรมชาติวทิยา ต าบลไทยบุรี 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 3,820,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 23,777,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการบริการวชิาการ 0 13,722,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โครงการ 0 10,054,700                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 65,468,200                

จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 65,468,200                

งบอดุหนุน 65,468,200                

ค่าใชส้อย 9,220,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,220,800                    

ค่าสาธารณูปโภค 15,873,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 15,873,900                   

ค่าวสัดุ 9,045,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา คน 3015 9,045,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,001,100                   

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงและภาพส าหรบัหอ้งบรรยายอาคารเรียนรวม 7 

 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 1,998,700                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองสเปกโตรมเิตอร ์(Student Spectrometer)  

ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 8 1,436,000                    

รายการระดบัที1่: แหลง่ก าเนิดอากาศ (Variable Output Air Supply) 

ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 8 456,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการวดัรงัสพีื้นฐาน ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 8 844,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดสญัญาณ (Digital Function 

Generator/Amplifier) ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั เครื่อง 8 526,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการเกดิก าทอน ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 8 1,112,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนืด ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแสง (LUX Meter)  ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่า

ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 8 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองความรอ้นจ าเพาะ เชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์ต าบล

ไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 8 1,516,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเร็วลมพรอ้มซอฟแวร ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอ

ท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 8 560,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเรื่องแสงพื้นฐาน ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 8 424,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัความดงัเสยีง  ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่า

ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบหาค่าแรงเฉือนของดนิแบบตรง ต าบลไทย

บุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบหยดน า้มนัมลิแิกน ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่า

ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 263,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,156,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเรียนรวม 6  ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช รายการ 1 21,156,200                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 171,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสมาชกิสมาคม 0 171,200                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,534,100                 

สบืสานและอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม 1,534,100                 

งบอดุหนุน 1,534,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,534,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 1,534,100                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 36,909,500                

จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 36,909,500                

งบอดุหนุน 36,909,500                

ค่าใชส้อย 939,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 939,400                      

ค่าสาธารณูปโภค 6,501,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,501,100                    

ค่าวสัดุ 19,050,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา คน 3175 19,050,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,419,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจชวีเคมใีนเลอืด ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเมือ่ยลา้ของสมองและสายตา (Flicker test

 ) ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 440,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกวศิวกรรมไฟฟ้า ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 575,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัเทยีบอตัราการไหลของอากาศแบบฟองสบู่ 

(Soap Flim Flowmeter) ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั เครื่อง 2 96,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็เซลลด์ว้ยไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen 

tank) ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 214,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้นอตัโนมตัิ ขนาดเลก็ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่า

ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 4 108,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ลอ้เขน็ (Wheelchair) ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 15 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึกระดูกสนัหลงัไฟฟ้า (Electric traction 

machine) ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 4 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดความรอ้นลกึดว้ยคลืน่ส ัน้ (Shortwave 

diathermy machine) ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติคลืน่เหนือเสยีงเพือ่รกัษา (Ultrasonic 

therapy machine) ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจค่าความเขม้ขน้ฮโีมโกลบนิจากเลอืด  

(Hemoglobinometer) ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องแช่แผ่นเกบ็ความรอ้น (Hydrocollator unit) 

ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเตียงหมนุต ัง้ใหต้รง (Tilt table) ต าบลไทยบุรี อ าเภอ

ท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์การออกก าลงักาย (Therapeutic exercise 

equipment) ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโครงแขวนพยงุพรอ้มชดุอปุกรณ์ (Suspension frame

 with equipment) ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุจกัรยานวดังาน (Bicycle ergometer) ต าบลไทยบุรี 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่แบบหมนุวน (orbital shaker) ต าบลไทยบุรี 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: บารคู่์ขนาน (Parallel bars) ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุหุ่นฝึกปฏบิตัิการช่วยฟ้ืนคืนชพี ต าบลไทยบุรี อ าเภอ

ท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 6 162,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัปริมาณคารบ์อนมอนอกไซดใ์นผูสู้บบุหรี่  

ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้พาราฟิน ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอ่อนตวัดา้นหนา้แบบดจิติอล (digital) 

ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกช่วยฟ้ืนคืนชพีผูใ้หญ่แบบเต็มตวั ต าบลไทยบุรี 

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นตรวจครรภแ์บบฟงัเสยีงทารกได ้ต าบลไทยบุรี อ าเภอ

ท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นสาธติการคลอดแบบครึ่งตวั ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่า

ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการไหลของสารน า้ (Infusion pump) 

ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 3 270,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นสวนปสัสาวะ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ตวั 5 325,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นช่วยฟ้ืนคืนชพีเด็กโต ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ตวั 2 320,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นโมเดลแผล ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ชดุ 5 250,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายดว้ยกระบอกฉีดยา 

(Syringe pump) ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมมรรถภาพปอด (Spiro Meter) ต าบลไทย

บุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณออกซเิจนในเลอืด (Pulse Oxymeter) 

ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงบบีมอื ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เครื่อง 4 115,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้กลา้มเน้ือ และปลายเสน้ประสาทดว้ย

กระแสไฟฟ้าความถีต่  า่ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 5 500,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 14,173,900                

จดัการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 14,173,900                

งบอดุหนุน 14,173,900                

ค่าใชส้อย 939,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 939,300                      

ค่าสาธารณูปโภค 10,601,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 10,601,800                   

ค่าวสัดุ 2,632,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา คน 3291 2,632,800                    

กระทรวงสาธารณสขุ 451,227,600               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 450,704,700              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 432,257,200              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 40,000,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

ต าบลปากนคร อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 40,000,000                   

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 7,419,000                 

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 7,419,000                 

งบลงทนุ 7,419,000                 

ครุภณัฑ์ 7,419,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,419,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชฉวาง ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดั เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัง้ปากและกะโหลกศีรษะระบบดจิทิอล

แบบ 3 เซน็เซอร ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชฉวาง ต าบลไสหรา้ อ าเภอ

ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชฉวาง ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชฉวาง ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยพุราชฉวาง ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืดและชพีจร 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชฉวาง ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดั เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรถด์ว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชฉวาง ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดั เครื่อง 3 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ฮมีาโตคริต โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชฉวาง

 ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติออกซเิจนขนาด 8 ลติร โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชฉวาง ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยจอประสาทตาดจิทิอล โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยพุราชฉวาง ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเด็กพรอ้มที่วดัส่วนสูงเด็กแบบนอน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชฉวาง ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยชนิดสามไก ราวสไลดพ์รอ้มเบาะและเสา

น า้เกลอื โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชฉวาง ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง เตียง 1 22,000                        

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 7,000,000                 

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ครุภณัฑ์ 7,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: Multi Medical Simulation System with evaluation

 and feedback ระบบจ าลองสถานการณ์ทางเทคนิคเสมอืนจริงเพือ่ฝึก

ทกัษะ พรอ้มระบบการประเมนิผลส าหรบัการผลติบณัฑติแพทย ์ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 7,000,000                    

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 370,338,200              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 370,338,200              

งบลงทนุ 370,338,200              

ครุภณัฑ์ 20,066,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลขนอม 

ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 2,000,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 750,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบผลติน า้บริสุทธิ์แบบพกัน า้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 5 หวั

จ่าย โรงพยาบาลพ่อท่านคลา้ยวาจาสทิธิ์ ต าบลหลกัชา้ง อ าเภอชา้งกลาง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 750,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 15,160,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 50 ลติร (Pre-Post Vac) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หวัทุ่ง ต าบลกะหรอ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหวัทุ่ง ต าบลกะหรอ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ช่วยชวีติทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชฉวาง ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 380,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวัทุ่ง ต าบลกะหรอ อ าเภอนบพติ า เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 50 ลติร(Pre-Post Vac) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

เปียน ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิด

หิ้วถอื 2 หวัตรวจ โรงพยาบาลพ่อท่านคลา้ยวาจาสทิธิ์ ต าบลหลกัชา้ง อ าเภอ

ชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเปียน ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเปียน ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเปียน ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมบลอ็กชิ้นเน้ือ โรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 1 435,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นลานววั ต าบลกะหรอ อ าเภอนบพติ า 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและ หลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดอนคา ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหม

คีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นพระพรหม ต าบลนาพรุ อ าเภอพระ

พรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบ าบดัทดแทนการท างานของไตอยา่งต่อเน่ือง 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เตียง 3 5,280,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วยหายใจและ

เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดมยาสลบ 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 3 5,280,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 872,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 เควเีอ. 

โรงพยาบาลลานสกา ต าบลเขาแกว้ อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช หมอ้ 1 436,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 เควเีอ. 

โรงพยาบาลร่อนพบูิลย ์ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั หมอ้ 1 436,000                      

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 1,284,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นยา่นยาว ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดั ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าขนาน ต าบลท่าขนาน อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเนินธมัมงั ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 428,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 350,272,200                 
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 43,125,700                   

รายการระดบัที1่: แฟลตพกัแพทย ์20 ยูนิต 6 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั หลงั 1 43,125,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 307,146,500                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน 144 เตียง 7 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 7 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 4,780 ตารางเมตร โรงพยาบาลสชิล ต าบลสชิล 

อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 37,627,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารเวชศาสตรฟ้ื์นฟูและออโธปิดกิส ์5 ชัน้ เป็นอาคาร 

คสล. 5 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 4,446 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง 

ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 22,100,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วย 60 หอ้ง (6 ชัน้) เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,968 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าศาลา ต าบลท่าศาลา

 อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 43,408,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารวนิิจฉยัและรกัษาอาคาร เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 20,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั หลงั 1 100,874,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล.3 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 2,927 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระพรหม ต าบลทา้ยส าเภา 

อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 45,687,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลพ่อท่านคลา้ยวาจาสทิธิ์ 

ต าบลหลกัชา้ง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 8,515,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเคี่ยมงาม

 ต าบลบา้นล านาว ต าบลวงัหนิ อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นถลงุทอง 

ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก (สถานบริการสุขภาพระดบัตติยภูม)ิ 

เป็นอาคาร คสล. 9 ชัน้ และมชี ัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 31,420

 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 20,395,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารสนบัสนุนบริการ 8 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 8,985 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั หลงั 1 22,571,000                   

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 7,500,000                 

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 7,500,000                 

งบลงทนุ 7,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายระบบบ าบดัน า้เสยี ขนาด 100 ลูกบาศเ์มตรต่อวนั 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 104.30 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าศาลา ต าบลท่า

ศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ระบบ 1 7,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 18,447,500                

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 200,000                   

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 200,000                   
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งบลงทนุ 200,000                   

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 200,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นทารกฝึกการช่วยชวีติข ัน้พื้นฐาน พรอ้มชดุประเมนิผล 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 200,000                      

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 18,247,500                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 18,247,500                

งบลงทนุ 18,247,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,247,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,080,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 9,870,600                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอจฬุาภรณ์ ต าบลสามต าบล อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 1,210,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,166,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอชา้งกลาง

 ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 3,583,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตรส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบางขนั 

ต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 3,583,400                    

กรมควบคุมโรค 375,400                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 18,900                     

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 18,900                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 18,900                     

งบลงทนุ 18,900                     

ครุภณัฑ์ 18,900                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 14,400                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าเรือนครศรีธรรมราช

 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าเรือนครศรีธรรมราช ต าบลขนอม 

อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่าเรือ

นครศรีธรรมราช ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 356,500                   

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 356,500                   

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 90,700                     

งบลงทนุ 90,700                     
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ครุภณัฑ์ 90,700                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 90,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ส านกังานป้องกนัควบคุม

โรคที่ 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี งานวณัโรค กลุม่พฒันาวชิาการ ส านกังาน

ป้องกนัควบคุมโรคที่ 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอ

เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 4 68,000                        

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 265,800                   

งบลงทนุ 265,800                   

ครุภณัฑ์ 265,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 265,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช

 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 11 จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ 

อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช

 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ

 อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบล

โพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคที่ 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 7 17,500                        

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 147,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 147,500                   

สถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ และผูป้ระกอบ

โรคศิลปะ ไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา ควบคุม ก ากบั มมีาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด และยกระดบัคุณภาพบริการสู่สากล 147,500                   

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา  ควบคุม ก ากบัสถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน 

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ และ เครือขา่ยระบบบริการสุขภาพ 147,500                   

งบลงทนุ 147,500                   

ครุภณัฑ์ 147,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 105,000                      
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบบริการ

สุขภาพภาคใต ้จงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 5 105,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบบริการสุขภาพภาคใต ้

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 42,500                        

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 52,889,200                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 11,166,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 11,166,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 10,966,000                

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 10,966,000                

งบอดุหนุน 10,966,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,966,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไตรวทิยาราม ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมขุธาราราม ต าบลถ า้พรรณรา อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 966,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระอาสน ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระมโนราหภู์ผาราม ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัควนสูง ต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธรรมเผด็จ ต าบลที่วงั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าเสริม ต าบลท่าซอม อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวนป่าน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขานอ้ย (ธ) ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณคีรีวงศาราม ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยตงพฒันาราม ต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโทเอก ต าบลอนิคีรี อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณบรรพต ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรตันาราม ต าบลปากพนงั อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีพบูิล ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 333,000                      
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04800000 จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคงคาสวสัดิ์ ต าบลปากพนงัฝัง่ตะวนัตก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั วดั 1 560,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมะปรางงาม ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะเพช็ร ต าบลเกาะเพชร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชนสงัขรณพจิติ ต าบลเปลีย่น อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาแกว้วเิชยีร ต าบลเชยีรใหญ่ อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัควนป้อม ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพทัธสมีา ต าบลท่าด ีอ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัไทร ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัหนิ ต าบลทุ่งสงั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธารทอง ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีมาราม ต าบลกะทูน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมชัฌมิภูมวิราราม ต าบลทอนหงส ์อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั วดั 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถ า้ทองพรรณรา ต าบลถ า้พรรณรา อ าเภอถ า้พรรณรา จงัหวดั วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแตน ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช วดั 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางหวา้ (ธ) ต าบลเชยีรเขา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตรีนิมติร (ธ) ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่านคร (ธ) ต าบลปากนคร อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั วดั 1 133,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 200,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 200,000                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัสระเรียง ต าบลในเมอืงอ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 41,723,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 28,525,200                

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 7,315,200                 

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 7,315,200                 

งบลงทนุ 7,315,200                 

ครุภณัฑ์ 413,000                      
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ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.บา้นหลงัอา้ยหม ีต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จงัหวดั

นครศรีธรรมราช (กก.ตชด.42) หอ้ง 1 413,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,902,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารกองรกัษาการณ์ ระดบักองก ากบัการ กก.ตชด.42 

ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 4,300,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน กก.ตชด.42 ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช สาย 1 1,100,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,502,200                    

รายการระดบัที1่: คอกสุนขัสงคราม พรอ้มลานฝึกสุนขักลางแจง้ กก.ตชด.

42 ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 1,502,200                    

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 21,210,000                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 21,210,000                

งบลงทนุ 21,210,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,210,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,210,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ สภ.ไมเ้รียง  ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 21,210,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 13,198,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 13,198,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 13,198,000                

งบลงทนุ 13,198,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,198,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,198,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง ฝ่ายการสือ่สาร 6 กองต ารวจสือ่สาร (ศูนยบ์ริการเทคนิคสือ่สาร 

8 นครศรีธรรมราช) ต าบลท่าซกั อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั หลงั 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง กก.ตชด.42 ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา สภ.พปูิน   ต าบลพิ

ปูน อ าเภอพปูิน จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 4,598,000                    

หน่วยงานของศาล 50,323,300                

ส านกังานศาลยตุธิรรม 50,323,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 50,323,300                

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 50,323,300                

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 50,323,300                

งบรายจ่ายอื่น 50,323,300                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอาญาคดทีุจริตและ

ประพฤติมชิอบภาค 8 ขนาด 6 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 49,450,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอาญาคดทีุจริต

และประพฤติมชิอบภาค 8 ขนาด 6 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 872,800                      
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หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 169,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 169,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 169,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 169,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 169,200                   

งบอดุหนุน 169,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 169,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย   ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม 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 าจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ชดุ 2 51,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีศูนยส่์งเสริมการศึกษาและการมส่ีวนร่วมของพลเมอืงที่ 3 ต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 2 34,000                        

รฐัวิสาหกจิ 72,051,300                

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 38,350,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 38,350,000                

โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎรธ์านี-ชมุทางหาดใหญ่-สงขลา 6,950,000                 

ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎรธ์านี - ชมุทางหาดใหญ่ - สงขลา 6,950,000                 

งบลงทนุ 6,950,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,950,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 6,950,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาจดัประกวดราคา    จงัหวดั รายการ 1 6,950,000                    

โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ 6,400,000                 

ปรบัปรุงทางรถไฟ 6,400,000                 

งบลงทนุ 6,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,400,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงโครงสรา้งทางหลกี (Siding Rehabilitation)

 ท ัว่ประเทศ   จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 6,400,000                    

โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 25,000,000                

ปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   
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รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งสะพานและช่องน า้ที่จ  าเป็น เพือ่บูรณาการ

แผนการด าเนินการสิง่กดีขวางทางน า้ในทางรถไฟสายต่าง ๆ{{LF}}ระหวา่ง

สถานีช่องเขา - ร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งสะพานและช่องน า้ที่จ  าเป็น เพือ่บูรณาการ

แผนการด าเนินการสิง่กดีขวางทางน า้ในทางรถไฟสายต่าง ๆ{{LF}}ระหวา่ง

สถานีบา้นตูล - ชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 19,000,000                   

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 452,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 452,500                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 452,500                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 452,500                   

งบอดุหนุน 452,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 452,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 452,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานนครศรีธรรมราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 187,100                      

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

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานนครศรีธรรมราช 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2560 แห่ง 1 45,000                        

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานนครศรีธรรมราช ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 45,000                        

การประปาส่วนภูมภิาค 33,248,800                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 33,248,800                

โครงการพฒันาเมอืงทอ่งเทีย่วหลกัใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ (Smart City) และมรีะบบ

ขนส่งมวลชน (Monorail) 33,248,800                

ค่าปรบัปรุงเสน้ทอ่ (ภาคใต)้ 15,311,000                

งบลงทนุ 15,311,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,311,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,311,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงเสน้ท่อ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 41 

(ตอนทุ่งสง-ร่อนพบูิลย)์ และทางหลวงหมายเลข 403 (ตอนทุ่งสง-กะปาง) 

อ าเภอทุ่งสง-ร่อนพบูิลย-์กะปาง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 6,115,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงเสน้ท่อ แยกไมเ้สยีบ หมู่ 9 ต าบลเกาะขนัธ ์

อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 3,485,000                    

รายการระดบัที1่: งานติดต ัง้มาตรวดัน า้หลกัเพือ่รองรบัระบบ DMA กปภ.

สาขาชะอวด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงเสน้ท่อ ซอยพรุพ ีต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่

 จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 332,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงเสน้ท่อ ถนนควนเนียง - เกทเฮาทส์วนขวญั 

ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 429,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงเสน้ท่อ ซอยประชาธปิตัย ์- ซอยเมอืงใหม่ 

หมู่ 1 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 860,000                      
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รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงเสน้ท่อ ซอยเทศบาล 2 - ถนนสายเลีย่งเมอืง

 หมู่ 1 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,290,000                    

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ (ภาคใต)้ 17,937,800                

งบลงทนุ 17,937,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,937,800                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,937,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนหว้ยไมแ้ก่น-บา้นทุ่ง

หลอ่ (ซา้ย-ขวาทาง) หมู่ 5, 7 ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดั แห่ง 1 839,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนสายไสหญา้หวาย-เขต

 อบต.นาชมุ หมู่ 7 ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 103,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหวา้เทยีน หมู่ 4  

ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนประชาสามคัคี (ซา้ย-

ขวาทาง) หมู่ 4 ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 893,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนไมห้ลา-โคกคราม 

(ซา้ย-ขวาทาง) ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 806,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนบา้นไร่ลา่ง-ศาลาเวช 

หมู่ 6 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 685,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนรถไฟ-ชลประทาน

มะม่วงขาว หมู่ 4 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 322,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนสายไสปราง 1-ไสปราง

 2 หมู่ 4 ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 2,149,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหว้ยรากไม-้ถนนซอย

วงัไทร ต าบลร่อนพบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนทางหลวงชนบท

หมายเลข นศ. 3011 แยกทางหลวงหมายเลข 403-บา้นทางพูน หมู่ 5, 7 

ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 4,742,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นทุ่งน า้จาน ต าบลร่อน

พบูิลย ์อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 1,334,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยกิ่งเพชร หมู่ 4 ต าบล

ขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 67,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนสายซอยหมู่บา้น

อสิลาม หมู่ 1 ต าบลทอ้งเนียน อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 372,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยนาคลอง-นางสุข  หมู่ 

11 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 62,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนสายต ารวจน า้-ตลาด

บางแพง หมู่ 1 ต าบลทอ้งเนียน อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 223,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนนายช านาญ-นายหนู

กนั หมู่ 12 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 102,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอย อบต.1 เทศบาล

ต าบลทอ้งเนียน(ซา้ย-ขวา) ต าบลทอ้งเนียน อ าเภอขนอม จงัหวดั แห่ง 1 193,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนซอยหมู่บา้นอสิลาม 

ต าบลทอ้งเนียน อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 664,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยคนึง - สุคนธ ์ต าบล

ขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 161,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยกิ่งเพชร ต าบลขนอม 

อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยนางเลือ่ม หมู่ 11 

ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 298,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนป่าระก าใต ้- บา้นเห

มก 1 หมู่ 5 ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 347,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนป่าระก าใต ้- บา้นเห

มก 2  หมู่ 6 ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 387,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ทางเขา้วดับางศาลา หมู่ 5, 

6 ต าบลบางศาลา อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 820,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนบางพระ-บางตะพง 

หมู่ 4  ต าบลไสหมาก อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 443,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนน ส.ภกัด ีต าบลปาก

พนงั อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 115,000                      

สภากาชาดไทย 17,000                     

สภากาชาดไทย 17,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 17,000                     

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 17,000                     

จดับริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีเ่ป็นเลศิแบบครบวงจรใหป้ระชาชนรวมท ัง้

ผูด้อ้ยโอกาส 17,000                     

งบอดุหนุน 17,000                     

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกแบบตัง้โตะ๊   ต าบลหนองหงส ์

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื่อง 1 17,000                        

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 426,221,200               

จงัหวดันครศรีธรรมราช 308,446,300              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 308,446,300              

การพฒันาดา้นสงัคม 20,516,500                

พฒันาเมอืงคอนน่าอยู่ คนคอนมคุีณภาพ 10,516,500                

งบด าเนินงาน 10,316,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,316,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,562,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,876,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,876,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,370,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรมวชิาการ จงัหวดันครศรีธรรมราช 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมสวดมนตข์า้มปีบูชาพระบรมธาตุ 0 508,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมมาฆบูชาแห่ผา้ขึ้นธาตุนานาชาติ

ที่เมอืงนคร 0 1,081,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมสปัดาหส่์งเสริมพระพทุธศาสนา

เน่ืองในเทศกาลวสิาขบูชาวนัส าคญัสากลของโลก (นครเมอืงธรรมะ เมอืง 0 1,372,000                    

รายการระดบัที2่:  ค่าจา้งเหมาบริการรถตูป้รบัอากาศ 0 48,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการผลติและจดันิทรรศการ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 138,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 180,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 20,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 60,000                        

งบลงทนุ 200,000                   
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ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑด์นตรี 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีไทย ชดุ 1 200,000                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 45,090,900                

การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้ม  พลงังานและการจดัการภยัพบิตัิ

อยา่งย ัง่ยนื โดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน 45,090,900                

งบด าเนินงาน 2,600,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,600,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 151,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 33,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,342,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,342,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 14,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

งบลงทนุ 42,490,000                

ครุภณัฑ์ 11,280,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 11,280,000                   

รายการระดบัที1่: ไซเรนมอืหมนุ เครื่อง 40 480,000                      

รายการระดบัที1่: เรือทอ้งแบนแบบติดต ัง้เครื่องยนตพ์รอ้มอปุกรณ์กูภ้ยั ล  า 40 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุระบบสูบน า้พลงังานแสงอาทติย ์ก าลงัไฟฟ้ารวมไม่

นอ้ยกวา่ 320 วตัต์ ชดุ 6 247,500                      

รายการระดบัที1่:  ชดุระบบสูบน า้พลงังานแสงอาทติย ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

3,000 วตัต ์พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ชดุ 3 952,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,210,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 31,210,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพนงัหนิใหญ่ป้องกนัตลิง่คลองหนิ สูง 3 เมตร 

ระยะทาง 300.00 เมตร หมู่ที่ 8 ต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวดั แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพนงัก ัน้น า้โดยการเรียงหนิในกลอ่งแกรเบี้ยน

บริเวณแม่น า้ตาปี ยาว 1.200 กโิลเมตร หมู่ที่ 4, 5 และ 7 ต าบลฉวาง 

อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 29,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์แบบเรือนกระจก 

ขนาด 6 x 8.2 เมตร ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอพระพรหม และต าบลเกาะทวด 

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 2 860,000                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 4,181,400                 

การสรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้เกษตรดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม 4,181,400                 

งบด าเนินงาน 2,852,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,852,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 658,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 658,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 57,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 57,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,950,700                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเช่ารถบสัปรบัอากาศ 0 53,600                        

รายการระดบัที2่:  ค่าจา้งเหมาบริการเช่าสถานที่จดังานแสดงและ

จ าหน่ายสนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ในภูมภิาคอืน่ๆ 0 1,454,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการกจิกรรมด าเนินการแปรรูปอาหาร

จากน า้มนัปาลม์และสรา้งสุขภาพดว้ยน า้มนัปาลม์อนิทรีย ์ 0 443,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 40,000                        

งบลงทนุ 1,329,000                 

ครุภณัฑ์ 1,329,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,329,000                    

รายการระดบัที1่:  ตูดู้ดควนั ตู ้ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ 4 ต าแหน่ง เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ 2 ต าแหน่ง เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่:  เตาเผาอณุหภูมสูิง เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เตาอบลมรอ้น เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารละลายแบบใหค้วามรอ้น เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมี ตู ้ 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักรดด่าง เครื่อง 1 39,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องบบีน า้มนัปาลม์ เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องท าถา่นอดัแท่ง เครื่อง 1 60,000                        

การพฒันาดา้นเกษตร 189,838,500              

นครอาหารปลอดภยั 18,510,600                

งบด าเนินงาน 8,422,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,422,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 68,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,355,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,355,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,633,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการไถพรวนที่นา 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าแปลงเรียนรู ้ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าป้ายแหลง่ผลติสนิคา้เกษตร 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดังานเชือ่มโยงการผลติและ

การตลาดผลติภณัฑส์นิคา้เกษตรปลอดภยั (นครศรี-ภูเกต็) 0 980,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดังาน นครศรี อาหารปลอดภยั

เมอืงคอน ในจงัหวดั 0 1,583,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการพฒันาบรรจภุณัฑน์วตักรรม ถงุ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 937,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 102,600                      

งบลงทนุ 10,088,200                

ครุภณัฑ์ 6,410,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 160,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บทียูี เครื่อง 2 56,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 32,000 บทียูี เครื่อง 2 84,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบไฟเบอรก์ลาส ความจ ุ2,500 ลติร ใบ 2 19,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 เครื่อง 2 60,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 100,000                      

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊สเตนเลส เตา 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ขนาด 16 คิวบกิฟตุ ตู ้ 2 50,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 6,090,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผนึกสุญญากาศ เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: แผงเหลก็ชนิดเคลือ่นที่ขนาด 1.40 x 2.00 เมตร แผง 190 475,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้แหง้ขนาดหนา้กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 130 เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์เทรกเตอรช์นิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่

 55 แรงมา้ คนั 1 880,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบดรมัโมเวอรข์นาดหนา้กวา้งไม่นอ้ยกวา่

 130 เซนติเมตร คนั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้และสบัพชือาหารสตัว(์Double Chop)

พรอ้มหวัตดัแบบจานหมนุ เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้แบบสะบดัผึ่ง เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500 ลติรต่อนาที เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบขอ้แขง็ เครื่อง 4 38,000                        

รายการระดบัที1่: ซองบงัคบัสตัวพ์รอ้มระบบตาชัง่ดจิติอล ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกกาก เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารแบบแกนตัง้ขนาด 5 คิว เครื่อง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: สายพานล าเลยีงแบบกา้งปลาทอ้งตวัว ียาว 6 เมตร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้า ขนาด 10 ตนั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: แผงเหลก็ชนิดเคลือ่นที่ขนาด 1.20 x 2.00  เมตร แผง 100 220,000                      

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ขนาด 20 ลติร ถงั 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: ถงับรรจไุนโตรเจนเหลวขนาด 30 ลติร ถงั 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ขนาด 1.5 ลติร ถงั 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ปืนฉีดน า้เชื้อแพะ ชดุ 1 1,500                         

รายการระดบัที1่: คีมถา่งขนาดเลก็ ชิ้น 1 3,000                         

รายการระดบัที1่: รถฟารม์เทรกเตอรช์นิดขบัเคลือ่น 4  ลอ้ ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 45 แรงมา้พรอ้มใบมดีดนัดนิและไถพรวน คนั 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่สบัแบบสีใ่บมดี เครื่อง 4 180,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,677,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,677,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเลี้ยงโคขนุขนาด 10 X 24 เมตร ต าบลควนพงั

 อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงผลติและเกบ็เสบยีงอาหารสตัวข์นาด 8 X 24 

เมตร ต าบลควนพงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 1,077,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงแปรรูปผลติภณัฑข์นาด 8 X 16 เมตร ต าบล

ควนพงั อ าเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงั 1 800,000                      

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การพฒันาและแกไ้ขปญัหาจงัหวดันครศรีธรรมราช 151,327,900              

งบลงทนุ 151,327,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 151,327,900                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 142,197,900                 
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหนา้โรงพยาบาล

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ยาว 1.440 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 1 ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช สายทาง 1 10,079,900                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายป่ากลว้ย - หน า

หยอ่ม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1.800 

กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 2 ต าบลชะเมา อ าเภอปากพนงั จงัหวดั สายทาง 1 10,743,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1.800 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 8 

ต าบลเกาะทวด เชือ่มต่อ หมู่ที่ 2 ต าบลชะเมา อ าเภอปากพนงั จงัหวดั สายทาง 1 8,668,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสายหนา้วดัไทรหวั

มา้ - บางรกัโพรง ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 

2.910  กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 2 ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดั สายทาง 1 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางหลวงชนบทถงึ

บา้นคลองบ่อทราย ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 

760.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ต าบลเชยีรเขา อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช สายทาง 1 1,788,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนสายป่ายาง

 – ปลายทาง ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1.740 

กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 8 ต าบลทา้ยส าเภา อ าเภอพระพรหม จงัหวดั สายทาง 1 7,539,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ช่วงที่ 1 (กม.

4+800-6+000) ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 

1.200 กโิลเมตร ช่วงที่ 2 (กม.6+800-7+500) ขนาดกวา้ง  6.00  เมตร  

หนา  0.15  เมตร ระยะทางยาว  700.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 7 

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช สายทาง 1 16,284,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3.321 กโิลเมตร และขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 641.00 เมตร ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง สายทาง 1 15,510,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหนองอา้ยเป็ด 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1.300 กโิลเมตร 

พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 2 ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดั สายทาง 1 4,438,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟลัติกคอนกรีต ถนน 408 

บา้นนานอก – อ่างเกบ็น า้ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง

ยาว 1.885 กโิลเมตร ต าบลการะเกด อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั สายทาง 1 10,385,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหวัป่าขลู ่- บา้น

ป่าหวาย ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 3.715 

กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง หมูที่ 3 และหมู่ที่ 1 ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั

 และหมู่ที่ 7 ต าบลเชยีรเขา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช สายทาง 1 10,720,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย รพช. - ควนนางเห

วน - บา้นหวัท่อม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 5.160

 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 9 ต าบลขอนหาด อ าเภอชะ

อวด จงัหวดันครศรีธรรมราช สายทาง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองบ่อ ถงึ

บา้นยางยวน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 2.000 

กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 5 ต าบลเชยีรเขา ถงึหมู่ที่ 5 ต าบลดอนตรอ 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช สายทาง 1 4,999,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบ่อโพธิ์ตอน 2 – 

ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทางยาว 1.950 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช สายทาง 1 6,921,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเขตหมู่ที่ 5 - สุด

แดนขอยเขต หมู่ที่ 11 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ยาว 2.050 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนงั จงัหวดั สายทาง 1 4,923,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,130,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นกลาย - 

บา้นบางสาร ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 2.500 

กโิลเมตร  หมู่ที่ 3,4 ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช สายทาง 1 9,130,000                    

บริหารจดัการน า้จงัหวดันครศรีธรรมราช 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้คลองตนและอาคารประกอบต าบล

ทา้ยส าเภา อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 20,000,000                   

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 48,819,000                

บูรณาการส่งเสริมและพฒันาการทอ่งเทีย่วจงัหวดันครศรีธรรมราช 48,819,000                

งบด าเนินงาน 6,739,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,739,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,739,000                    

รายการระดบัที2่:  ค่าจา้งเหมาบริการจดัการประชมุสมัมนาการท่องเที่ยว 0 1,245,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัการแขง่ขนัเรือเพรียว ครัง้ที่ 15 

ประจ าปี 2562 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดังานงานลานสกามาราธอน

นานาชาติ ครัง้ที่ 15 ประจ าปี 2562 0 1,814,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดังาน Roadshow ประชาสมัพนัธ์

การท่องเที่ยว ตามจงัหวดัภูมภิาค ประจ าปี 2562 0 1,679,600                    

งบลงทนุ 42,080,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,080,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,609,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองหวัไทรฝัง่ตะวนัออก ได ้

ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 309 เมตร พรอ้มถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 1,236 ตารางเมตร ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั แห่ง 1 3,609,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,080,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหมอนฝัง่ตะวนัตก 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 380.00 เมตร พรอ้ม

ไหลท่าง ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช สายทาง 1 1,065,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายพระหลา ขนาดกวา้ง 

5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง 

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช  จงัหวดันครศรีธรรมราช สายทาง 1 1,015,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 36,391,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารกลางน า้เฉลมิพระเกยีรติ พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

2,184 ตารางเมตร ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 35,817,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานทุ่นลอยน า้ ขนาด 2 x 34 เมตร ต าบลหวั

ไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช แห่ง 1 574,000                      
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กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 117,774,900              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 117,774,900              

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 10,050,000                

พฒันาระบบเทคโนโลย ีAR (Augmented Reality) เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วของ

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 10,050,000                

งบด าเนินงาน 10,050,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,050,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,050,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าฐานขอ้มูลจ าลองรูปแบบของแหลง่

ท่องเที่ยว   กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 5 จงัหวดั รองรบัเทคโนโลย ี

AR ไม่นอ้ยกวา่ 67 แหลง่ 0 10,050,000                   

โครงการพฒันาเชื่อมโยงโครงขา่ยแหลง่ทอ่งเทีย่วและระบบ การจดัการดา้นการทอ่งเทีย่ว 107,724,900              

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วในพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 4,000,000                 

งบด าเนินงาน 4,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสนบัสนุนกจิกรรมการท่องเที่ยวที่ส  าคญัใน 0 4,000,000                    

ปรบัปรุงและพฒันาถนนโดยรอบมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช 103,724,900              

งบลงทนุ 103,724,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 103,724,900                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 32,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 9.00

 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 2.300 กโิลเมตร ต าบลหวัตะพาน 

ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช สายทาง 1 32,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 71,224,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงขยายผวิจราจรและท่อระบายน า้ ขนาดกวา้ง 7.00 

เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทางยาว 1.500 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง  

ต าบลท่าศาลา  อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช สายทาง 1 47,424,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  ขนาด

กวา้ง 6.00-9.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  ระยะทางยาว 7.100 กโิลเมตร 

ต าบลไทรบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช สายทาง 1 23,800,000                   


