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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 4,372,073,014            

จงัหวดักระบี่ 4,372,073,014            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 384,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 7 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลางบริการ

ภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืง ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกำรคลงั 2,245,000                 

กรมบญัชกีลาง 1,288,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,288,000                 

การบริหารและก ากบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั 1,288,000                 

การปรบัภาวะการคลงัใหเ้ขา้สู่สมดุล 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานคลงัจงัหวดักระบี่  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ คนั 1 1,288,000                    

กรมสรรพากร 957,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 957,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 957,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 957,000                   

งบลงทนุ 957,000                   

ครุภณัฑ์ 957,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ คนั 1 957,000                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 86,221,300                

กรมการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 15,000,000                

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

04810000 จงัหวดักระบี่
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04810000 จงัหวดักระบี่

โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

พฒันาระบบความปลอดภยัและการใหบ้ริการนกัทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการสถานีต ารวจท่องเที่ยว ต าบล

กระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 15,000,000                   

สถาบนัการพลศึกษา 71,221,300                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 1,370,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 1,370,000                 

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 1,370,000                 

งบลงทนุ 1,370,000                 

ครุภณัฑ์ 1,370,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,370,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลงัความเร็วกลา้มเน้ือขารวม 

แบบกระบอกลม  ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่   จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลกระบี่ใหญ่ 

อ าเภอเมอืงกระบี่   จงัหวดักระบี่ เครื่อง 2 380,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 69,851,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 69,851,300                

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 65,714,000                

งบลงทนุ 65,714,000                

ครุภณัฑ์ 2,166,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 299,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่   จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่   จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่   จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่   เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืง

กระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 27,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 319,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ 

จงัหวดักระบี่ เครื่อง 3 62,400                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ จอ 4 87,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 4 170,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,486,000                    

รายการระดบัที1่: เบาะกระโดดสูง ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่   ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้วบิาก ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่   จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 230,000                      
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04810000 จงัหวดักระบี่

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเซปกัตะกรอ้  ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอ

เมอืงกระบี่   จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาบาสเกตบอล  ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอ

เมอืงกระบี่   จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาแบดมนิตนั  ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืง

กระบี่   จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืง

กระบี่   จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอ

เมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 63,547,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,191,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนพรอ้มสระฝึกด าน า้ ศูนยก์ฬีาและกจิกรรมทาง

ทะเล วทิยาเขตกระบี่ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ หลงั 1 16,191,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,495,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงป้อมยามและถนน วทิยาเขตกระบี่ ต าบลกระบี่

ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,495,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,715,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขตกระบี่ 

ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 4,124,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร ์วทิยาเขตกระบี่ 

ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 5,590,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,624,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอพกั วทิยาเขตกระบี่ ต าบลกระบี่ใหญ่ 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,624,900                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 34,521,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปา ศูนยก์ฬีาและกจิกรรมทางทะเล 

วทิยาเขตกระบี่ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 5,781,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอ่างเกบ็น า้และถมดนิปรบัระดบั ศูนยก์ฬีาและ

กจิกรรมทางทะเล วทิยาเขตกระบี่ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ แห่ง 1 28,739,900                   

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 831,100                   

งบลงทนุ 831,100                   

ครุภณัฑ์ 831,100                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 85,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ 

จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืง

กระบี่   จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 220,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 145,000                      
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04810000 จงัหวดักระบี่

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลกระบี่ใหญ่ 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 5 75,000                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 3,306,200                 

งบลงทนุ 3,306,200                 

ครุภณัฑ์ 3,306,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่   จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 637,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ 

จงัหวดักระบี่ เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 13 552,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,221,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืง

กระบี่   จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความจปุอดแบบแหง้ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอ

เมอืงกระบี่   จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลกระบี่ใหญ่ 

อ าเภอเมอืงกระบี่   จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะการเคลือ่นไหวร่างกายของนกักฬีา 

ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 1,500,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 162,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอ

เมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 17,500                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลกระบี่ใหญ่

 อ าเภอเมอืงกระบี่   จงัหวดักระบี่ กลอ้ง 3 105,000                      

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 722,400                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 690,000                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   
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งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 23,700                     

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 23,700                     

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 23,700                     

งบลงทนุ 23,700                     

ครุภณัฑ์ 23,700                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 23,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั   ส านกังานพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดักระบี่  ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตู ้ 3 23,700                        

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 32,400                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 32,400                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 32,400                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 32,400                     

งบลงทนุ 32,400                     

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 32,400                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดักระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว บา้นพกัเด็กและครอบครวั

จงัหวดักระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 13,100                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 282,964,400               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 848,000                   

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาส  ต าบลปากน า้

 อ าเภอเมอืงกระบี่  จงัหวดักระบี่ คนั 1 848,000                      

กรมชลประทาน 251,524,900              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 47,724,800                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 21,324,800                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 21,324,800                

งบลงทนุ 21,324,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,324,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 21,200,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้บางก าปรดัอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ระยะ1  จงัหวดักระบี่ ต าบลสนิปุน อ าเภอเขาพนม รายการ 0 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อลอดระบบส่งน า้ พรอ้มปรบัปรุงถนนตามแนว

ท่ออ่างเกบ็น า้หว้ยน า้เขยีวอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  จงัหวดักระบี่ ต าบล

คลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ รายการ 0 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 124,800                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดักระบี่ ต าบลหนา้เขา อ าเภอเขาพนม รายการ 0 124,800                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 26,400,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 26,400,000                

งบลงทนุ 26,400,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,400,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 26,400,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบ ารุงรกัษาแนวท่อส่งน า้สาย RMP,1L-RMP 

 อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้เขยีวอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดักระบี่ ต าบล

คลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนสนัเขือ่นและบริเวณอาคารที่ท  าการ อ่าง

เกบ็น า้บางก าปรดั อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดักระบี่ ต าบลโคกหาร 

อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ระยะทาง 1.008 กม. รายการ 0 4,850,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนสนัเขือ่นอ่างเกบ็น า้คลองหยา อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดักระบี่ ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระ

ยา จงัหวดักระบี่ ระยะทาง 0.275 กม. รายการ 0 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนสนัเขือ่นอ่างเกบ็น า้หว้ยลกึ โครงการ

ชลประทานกระบี่ ต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ ระยะทาง รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในฝายคลองน า้แดง จงัหวดักระบี่  

ต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ระยะทาง 0.750 กม. รายการ 0 4,000,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 185,300,500              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 8,850,000                 

การปรบัปรุงงานชลประทาน 8,850,000                 

งบลงทนุ 8,850,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,850,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 8,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 8,850,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานกระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ สาย RMC กม.

0+000-กม.0+500 ฝายคลองทรายขาว  โครงการชลประทานกระบี่ 

ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ สาย RMC กม.2+500-กม.

3+800 ฝายคลองทรายขาว  โครงการชลประทานกระบี่ ต าบลทรายขาว 

อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้ง อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้เขยีว อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการชลประทานกระบี่ ต าบลคลองท่อมใต ้

อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ สาย RMP กม.2+300-กม.

3+500 อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้เขยีวอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการ

ชลประทานกระบี่ ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ รายการ 1 850,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ สาย LMP กม.0+000-กม.

1+359 อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้เขยีวอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการ

ชลประทานกระบี่ ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 1R-LMC ฝายคลองน า้แดง  

โครงการชลประทานกระบี่ ต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 1L-RMC ฝายคลองน า้แดง  

โครงการชลประทานกระบี่ ต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 1L-RMC อ่างเกบ็น า้บางก า

ปรดัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการชลประทานกระบี่ ต าบลสนิปุน

 อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 1L-RMC อ่างเกบ็น า้คลองห

ยาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการชลประทานกระบี่ ต าบลปลาย

พระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้สาย RMC กม.2+300 - 3+200 

ฝายคลองปกาไสย  โครงการชลประทานกระบี่ ต าบลเหนือคลอง อ าเภอ

เหนือคลอง จงัหวดักระบี่ รายการ 1 1,900,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 176,450,500              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 8,627,000                 

งบลงทนุ 8,627,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,627,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 8,627,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 8,627,000                    

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นโคกคา ต าบลสนิปุน อ าเภอเขาพนม จงัหวดั รายการ 0 8,627,000                    

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 167,823,500              

งบลงทนุ 167,823,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 167,823,500                 

ค่าที่ดนิ 32,971,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 32,971,300                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 134,852,200                 

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน า้อ่าง

เกบ็น า้คลองแหง้  ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็น า้

หว้ยทรายขาว   ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ รายการ 0 64,852,200                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 14,000,000                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 14,000,000                

บริหารจดัการน า้ภาคใต ้ 14,000,000                

งบลงทนุ 14,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: อ่างเกบ็น า้หว้ยหลา ต าบลหนา้เขา อ าเภอเขาพนม จงัหวดั รายการ 0 14,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,499,600                 

การจดัการน า้ชลประทาน 4,499,600                 

การจดัการงานชลประทาน 4,499,600                 

งบลงทนุ 4,499,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,499,600                    
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ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทานกระบี่

 ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ รายการ 0 800,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,699,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 3,699,600                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานกระบี่ ต าบลไส

ไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ รายการ 0 1,880,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ โครงการชลประทาน

กระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ รายการ 0 1,236,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย โครงการชลประทาน

กระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ รายการ 0 460,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานกระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ รายการ 0 123,600                      

กรมประมง 1,151,600                 

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 19,300                     

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 19,300                     

พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 19,300                     

งบลงทนุ 19,300                     

ครุภณัฑ์ 19,300                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารใหค้วามรอ้นแบบแท่งแม่เหลก็ (Magnetic

 stirrer) ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 19,300                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,132,300                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 1,132,300                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 1,132,300                 

งบลงทนุ 1,132,300                 

ครุภณัฑ์ 1,132,300                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 145,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลไสไทย

 อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน  ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว)  พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังานและเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืง ชดุ 2 73,200                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืง

กระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑก์ารเกษตร 20,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ี  ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 20,000                        

กรมปศุสตัว ์ 2,788,500                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 200,000                   

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบริหาร

จดัการฟารม์อยา่งเป็นระบบ 200,000                   

เพิม่มลูค่าปศุสตัว ์ 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั เครื่อง 4 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,588,500                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 2,588,500                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 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 พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ คนั 1 848,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 1,724,500                 

งบลงทนุ 1,724,500                 

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 250,000                      

รายการระดบัที1่: รถขนพชืผลทางการเกษตร ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืง

กระบี่ จงัหวดักระบี่ คนั 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,474,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,474,500                    

รายการระดบัที1่: คอกแพะแกะ ขนาด 10x 30 เมตร ต าบลกระบี่นอ้ย 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ หลงั 1 1,474,500                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 21,693,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,102,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 10,102,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 9,272,000                 

งบลงทนุ 9,272,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,272,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,272,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดักระบี่ กลา้ 3000000 4,950,000                    
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รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดักระบี่ กลา้ 1100000 1,122,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 2600 3,200,000                    

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 660,000                   

งบลงทนุ 660,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 660,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 660,000                      

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุง้กลุาด า จงัหวดักระบี่ ไร่ 30 660,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 170,000                   

งบลงทนุ 170,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 170,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 170,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดักระบี่ ไร่ 100 170,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 11,591,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,691,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,691,000                 

งบลงทนุ 1,691,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,691,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,691,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนิปุน อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพรุดนินา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาคราม อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาดนิ อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกหาร อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ บ่อ 2 35,600                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอ่าวลกึเหนือ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเหนือ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยยูง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาทอง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองหนิ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแหลมสกั อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดนิแดง อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ บ่อ 1 17,800                        

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: ระบบท่อส่งน า้ บา้นโคกแซะ หมู่ 3 ต าบลคีรีวง อ าเภอ

ปลายพระยา จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 9,900,000                    

กรมวชิาการเกษตร 1,597,900                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 180,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 180,000                   

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 180,000                   

งบลงทนุ 180,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 180,000                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 180,000                      

รายการระดบัที1่: หอแท็งกน์ า้ ต าบลเขาคราม อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 180,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,417,900                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 1,417,900                 
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วจิยัและพฒันา 1,417,900                 

งบลงทนุ 1,417,900                 

ครุภณัฑ์ 1,417,900                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,417,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม พรอ้มเครื่องถา่ยภาพ

เจลส าหรบัวเิคราะหผ์ล ต าบลหว้ยน า้ขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องผลติน า้บริสุทธิ์คุณภาพสูง ต าบลหว้ยน า้ขาว 

อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 470,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแขง็ของผลไมพ้รอ้มที่วาง ต าบลหว้ย

น า้ขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 47,100                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 79,400                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 79,400                     

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 79,400                     

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 79,400                     

งบลงทนุ 79,400                     

ครุภณัฑ์ 79,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 79,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอล า

ทบั ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภออ่าว

ลกึ ต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 47,000                        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,108,100                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,260,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,260,000                 

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,260,000                 

งบอดุหนุน 1,260,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมปากน า้ จ ากดั ต าบลปลายพระยา

 อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน แห่ง 1 1,260,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,848,100                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 1,848,100                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,748,100                 

งบลงทนุ 1,748,100                 

ครุภณัฑ์ 1,748,100                    

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 านกังานสหกรณ์จงัหวดักระบี่ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั คนั 2 1,696,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 52,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens นิคมสหกรณ์อ่าวลกึ ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา เครื่อง 1 30,300                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด (เสน้ทแยงมมุ) 150 

น้ิว นิคมสหกรณ์อ่าวลกึ ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ จอ 1 21,800                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดักระบี่ ต าบลกระบี่ใหญ่ 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดักระบี่ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดักระบี่ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ เครื่อง 2 18,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 110,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 110,400                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 110,400                   

จดัทีด่นิ 110,400                   

งบลงทนุ 110,400                   

ครุภณัฑ์ 110,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 110,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดักระบี่  ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอ

เมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 3 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดักระบี่  ต าบล

กระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดักระบี่  ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 3 11,400                        

กรมการขา้ว 62,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 62,600                     

การวจิยัและพฒันาขา้ว 62,600                     

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 62,600                     

งบลงทนุ 62,600                     

ครุภณัฑ์ 62,600                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 62,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุผานพรวน 7 จาน   ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือ

คลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 62,600                        

กระทรวงคมนำคม 2,178,845,600            

กรมเจา้ทา่ 29,808,500                

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 29,708,500                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 27,708,500                

ก่อสรา้งทา่เรือ 27,708,500                

งบลงทนุ 27,708,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,708,500                   

ค่าส ารวจออกแบบ 5,102,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบเพือ่ปรบัปรุง

ขยายท่าเทยีบเรือเกาะพพี ีจ.กระบี่ ฉบบั 0 5,102,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,605,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงท่าเทยีบเรือเทศบาลต าบลเกาะลนัตาใหญ่ อ.

เกาะลนัตา จ.กระบี่ แห่ง 0 15,141,400                   

รายการระดบัที1่: ท่าเรือสวนสาธารณะธารา อ.เมอืง จ.กระบี่ แห่ง 0 7,464,500                    

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 2,000,000                 

การตรวจตราและควบคุมการเดนิเรือ 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตเ์รือตรวจการณ์เจา้ท่า 189 พรอ้มติดต ัง้ 

ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคสาขากระบี่ จ.กระบี่ จ านวน ชดุ 1 2,000,000                    

กรมการขนส่งทางบก 2,820,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,450,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 1,450,000                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 1,450,000                 

งบลงทนุ 1,450,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,450,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภออ่าวลกึ ต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,450,000                    

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 านกังานขนส่งจงัหวดักระบี่ ต าบลไสไทย 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 753,540,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 462,356,500              

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   
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ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม จ.กระบี่ กม. 2.9 30,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 401,556,500              

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 95,660,500                

งบลงทนุ 95,660,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 95,660,500                   

ค่าที่ดนิ 95,660,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 17 จ.กระบี่ สายทาง 5 95,660,500                   

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 305,896,000              

งบลงทนุ 305,896,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 305,896,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 305,896,000                 

รายการระดบัที1่: สายพงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม กม. 10.061 305,896,000                 

รายการระดบัที2่: สายพงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.นาเหนือ - บ.บาง

คราม ตอน 1 จ.กระบี่ กม. 10.061 158,205,000                 

รายการระดบัที2่: สายพงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.นาเหนือ - บ.บาง

คราม ตอน 2 จ.กระบี่ กม. 11.32 147,691,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 30,800,000                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 30,800,000                

งบลงทนุ 30,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,800,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,800,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน คลองท่อม - ทุ่งใหญ่ แห่ง 3 30,800,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 109,000,000              

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วช ัน้น าแหง่

ใหมก่บัแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง 109,000,000              

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 109,000,000              

งบลงทนุ 109,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 109,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 109,000,000                 

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4203 ตอน อ่าวน า้เมา - หาด

นพรตันธ์ารา จ.กระบี่ แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4204 ตอน ไสไทย - สุสานหอย

 75 ลา้นปี จ.กระบี่ แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางหลอ่ - อ่าวลกึ แห่ง 1 37,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4197 ตอน เขาต่อ - ปลายพระ

ยา จ.กระบี่ แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 173,838,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 27,281,000                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 27,281,000                

งบลงทนุ 27,281,000                

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,681,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,381,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงเขาพนม  แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ หลงั 1 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6) หมวดทางหลวงคลองท่อม แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังาน  แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ หลงั 1 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงเขาพนม  แขวงทาง

หลวงกระบี่ จ.กระบี่ หลงั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงคลองท่อมแขวงทาง

หลวงกระบี่ จ.กระบี่ หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 136,809,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 130,640,000              

งบลงทนุ 130,640,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 130,640,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 130,640,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงกระบี่ กม. 681 39,640,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า ตอน 2 แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4206 ตอน หว้ยน า้ขาว - เกาะกลาง แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน อ่าวลกึ - บางสวรรค ์ตอน 2 แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน 

ตลาดเก่า - คลองท่อม จ.กระบี่ แห่ง 1 48,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 6,169,000                 

งบลงทนุ 6,169,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,169,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,169,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและปรบัปรุงถนนเขา้ - ออกสถานีตรวจสอบ

น า้หนกักระบี่ (ขาเขา้)  จ.กระบี่ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

กระบี่ (ขาเขา้) จ.กระบี่ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มใหญ่สถานีตรวจสอบน า้หนกักระบี่ (ขาเขา้) จ.กระบี่ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกักระบี่ (ขาเขา้) แห่ง 1 1,869,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 9,748,000                 

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 5,708,000                 

งบลงทนุ 5,708,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,708,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,708,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า และ

สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม ตอน 3 จ. กระบี่ แห่ง 4 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ปากน า้กระบี่ - เขา

ทอง ตอน 2 จ. กระบี่ แห่ง 1 1,403,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4156 ตอน เขาพนม - ทุ่งใหญ่ จ. แห่ง 2 2,765,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 4,040,000                 
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งบลงทนุ 4,040,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,040,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,040,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง จ. แห่ง 1 4,040,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 8,346,000                 

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,996,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,996,000                 

งบลงทนุ 3,996,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,996,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,996,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน คลองท่อม - ทุ่งใหญ่,

 สายทางหลวงหมายเลข 4156 ตอน เขาพนม - ทุ่งใหญ่ และสายทางหลวง

หมายเลข 4252 ตอน ทุ่งใหญ่ - ควนปริง จ. กระบี่ แห่ง 5 2,050,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บางขนั - ล าทบั, สาย

ทางหลวงหมายเลข 4276 ตอน ท่าประดู่ - สวนหมาก และสายทางหลวง

หมายเลข 4348 ตอน หว้ยเจ - ควนอารีย ์จ. กระบี่ แห่ง 4 1,946,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงกระบี่ 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 485,059,000              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 115,869,200              

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 115,869,200              

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 115,869,200              

งบลงทนุ 115,869,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 115,869,200                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 112,768,200                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.ศาลาด่าน - บ.สงักาอู ้อ.เกาะลนัตา จ.กระบี่ กม. 21.698 112,768,200                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 3,101,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย บ.ศาลาด่าน

 - บ.สงักาอู ้อ.เกาะลนัตา จ.กระบี่ 0 3,101,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 63,190,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 1,500,000                 

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

สะพานเชือ่ม เกาะลนัตานอ้ย - เกาะลนัตาใหญ่ อ.เกาะลนัตา จ.กระบี่ แห่ง 1 1,500,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 44,950,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 44,950,000                

งบลงทนุ 44,950,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,950,000                   
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 44,950,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4038 - บ.พรุเตย อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กม. 2.05 11,550,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4156 - บ.บางใหญ่ อ.เขาพนม จ.กระบี่ กม. 3.4 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มคลองอปินั อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ กม. 1.8 14,400,000                   

โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง 2,440,000                 

ก่อสรา้งเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง 2,440,000                 

งบลงทนุ 2,440,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,440,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 2,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจอสงัหาริมทรพัยถ์นนสาย ง ผงัเมอืง

รวม 0 2,440,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 14,300,000                

ขยายความกวา้งสะพาน 14,300,000                

งบลงทนุ 14,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,300,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,300,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย กบ.1020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นกอตง อ.อ่าวลกึ, เขาพนม จ.กระบี่ แห่ง 3 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย กบ.1025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นเขาพนม อ.เมอืง, เขาพนม จ.กระบี่ แห่ง 2 5,600,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 60,375,600                

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วบนบกบริเวณตอนในของภาค 60,375,600                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหม ่และปรบัปรุงแหลง่ทอ่งเทีย่วเดมิทีม่ศีกัยภาพ 60,375,600                

งบลงทนุ 60,375,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,375,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 16,800,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายทางเขา้สระมรกต อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กม. 4.2 16,800,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 43,575,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเพือ่การท่องเที่ยวสู่หาดทบัแขกและเรือน

รบัรองที่ประทบั อ.เมอืง จ.กระบี่ กม. 7.9 43,575,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 245,624,200              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 23,232,000                

พฒันาสะพานขนาดกลาง 6,600,000                 

งบลงทนุ 6,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,600,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองเพหลา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ม. 36 6,600,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 16,632,000                

งบลงทนุ 16,632,000                

ครุภณัฑ์ 1,166,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 14 (กระบี)่ ชดุ 1 35,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี)่ ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,025,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสติก 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี)่ เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test

 Set ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี)่ เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี)่ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี)่ ชดุ 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทกระบี่ เครื่อง 1 138,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,465,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,565,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ แห่ง 1 11,565,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 14 (กระบี)่ แห่ง 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงทางหลวง แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทคลองท่อม แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ แห่ง 1 500,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 182,284,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 182,284,000              

งบลงทนุ 182,284,000              

ครุภณัฑ์ 21,354,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 19,690,000                   

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

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ คนั 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานเหลก็ส าเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี)่ ชดุ 1 15,000,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัยานพาหนะเคลือ่นที่ แขวงทางหลวง ชดุ 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 160,930,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 160,930,000                 



20 / 91

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04810000 จงัหวดักระบี่

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นบางทราย อ.อ่าวลกึ จ.กระบี่ แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นในสระ อ.เมอืง จ.กระบี่ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กบ.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นควนโอ อ.อ่าวลกึ จ.กระบี่ แห่ง 1 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กบ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นเพหลา อ.เหนือคลอง, คลองท่อม จ.กระบี่ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กบ.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นกอตง อ.อ่าวลกึ, เขาพนม จ.กระบี่ แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กบ.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 44 -

 บา้นเขาแกว้ อ.ปลายพระยา, อ่าวลกึ จ.กระบี่ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กบ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

4156 - บา้นเหนือคลอง อ.เขาพนม, เหนือคลอง จ.กระบี่ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 

4151 - บา้นป่าใหม่ อ.ล าทบั จ.กระบี่ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กบ.4040 แยกทางหลวงชนบท กบ.

4038 - บา้นหนิลูกชา้ง อ.คลองท่อม, เขาพนม จ.กระบี่ แห่ง 1 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กบ.4040 แยกทางหลวงชนบท กบ.

4038 - บา้นหนิลูกชา้ง อ.คลองท่อม, เขาพนม จ.กระบี่ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กบ.6017 บา้นกระบี่ใหญ่ - บา้นโพธิ์

เรียง อ.เมอืง จ.กระบี่ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กบ.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นกอ

ตง อ.อ่าวลกึ, เขาพนม จ.กระบี่ กม. 3.2 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กบ.5005 แยกทางหลวงชนบท กบ.

1007 - บา้นทุ่งปรือ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 

4151 - บา้นป่าใหม่ อ.ล าทบั จ.กระบี่ แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บา้น

ทบัไทร อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กม. 3.7 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กบ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

4197 - บา้นควนเขยีว อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ กม. 472 26,430,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 40,108,200                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 38,561,300                

งบลงทนุ 38,561,300                

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบ

พกพา แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ ชดุ 1 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,961,300                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 37,961,300                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กบ.5036 แยกทางหลวงชนบท กบ.6022 - ท่า

เทยีบแพหลงัสอด อ.เกาะลนัตา จ.กระบี่ แห่ง 1 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.1048 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นบางใหญ่ อ.เหนือคลอง, คลองท่อม จ.กระบี่ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4197 - บา้นควนเขยีว อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ แห่ง 1 500,000                      



21 / 91

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04810000 จงัหวดักระบี่

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.4013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4156 - บา้นบางใหญ่ อ.เขาพนม, พระแสง จ.กระบี่ แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.4018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4038 - บา้นล าทบั อ.ล าทบั จ.กระบี่ แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.1020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นกอตง อ.อ่าวลกึ, เขาพนม จ.กระบี่ แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.4004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4156 - บา้นเหนือคลอง อ.เขาพนม, เหนือคลอง จ.กระบี่ แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.2014 แยกทาง

หลวงหมายเลข 44 - บา้นเขาแกว้ อ.ปลายพระยา, อ่าวลกึ จ.กระบี่ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.1020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นกอตง อ.อ่าวลกึ, เขาพนม จ.กระบี่ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.4004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4156 - บา้นเหนือคลอง อ.เขาพนม, เหนือคลอง จ.กระบี่ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.4008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4037 - บา้นหว้ยมดั อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.6017 บา้นกระบี่

ใหญ่ - บา้นโพธิ์เรียง อ.เมอืง จ.กระบี่ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กบ.1025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นเขาพนม อ.เมอืง, เขาพนม จ.กระบี่ แห่ง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ แห่ง 1 2,561,300                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,546,900                 

งบลงทนุ 1,546,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,546,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,546,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี)่ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทกระบี่ แห่ง 1 1,046,900                    

กรมทา่อากาศยาน 907,616,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 901,616,900              

โครงการพฒันาทา่อากาศยานกระบี่ 893,616,900              

ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยายทา่อากาศยานกระบี่ 893,616,900              

งบลงทนุ 893,616,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 893,616,900                 

ค่าควบคุมงาน 23,500,900                   

รายการระดบัที1่: จา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งลานจอดเครื่องบนิพรอ้ม

ระบบไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานกระบี่   ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเมอืง

กระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 13,128,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่พกัผูโ้ดยสาร หลงัที่ 3 

และปรบัปรุงอาคารที่พกัผูโ้ดยสาร หลงัที่ 1,2 พรอ้มอาคารจอดรถยนต ์ท่า

อากาศยานกระบี่   ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 10,372,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 870,116,000                 

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งลานจอดเครื่องบนิพรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ

 ท่าอากาศยานกระบี่ ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 363,424,900                 
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รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารที่พกัผูโ้ดยสาร หลงัที่ 3 และปรบัปรุง

อาคารที่พกัผูโ้ดยสาร หลงั 1,2 พรอ้มอาคารจอดรถยนต ์ท่าอากาศยาน

กระบี่ ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 506,691,100                 

โครงการปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 8,000,000                 

ปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ครุภณัฑ์ 8,000,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถกวาดดูด ท่าอากาศยานกระบี่ ต าบลเหนือคลอง อ าเภอ

เมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ คนั 1 8,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,000,000                 

การพฒันาทา่อากาศยาน 6,000,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาทา่อากาศยานและมสีิ่งอ านวยความสะดวกตาม

มาตรฐานสากล 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานขจดัคราบยางบนทางวิง่ ท่าอากาศยานกระบี่ ต าบล

เหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 6,000,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 42,291,600                

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 2,589,300                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 789,200                   

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                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,057,000                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,057,000                 

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคใต)้ 1,057,000                 

งบด าเนินงาน 1,057,000                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,057,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 389,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 309,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 210,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 47,600                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 743,100                   

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 743,100                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 743,100                   

งบลงทนุ 743,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 743,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 743,100                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดักระบี่ กลา้ 100000 290,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดักระบี่ ไร่ 391 453,100                      

กรมทรพัยากรน า้ 7,000,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 7,000,000                 

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 7,000,000                 

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองไหล ช่วง 2  หมู่ที่ 2  ต าบลพรุ

เตียว  อ าเภอเขาพนม  จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 7,000,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 2,367,800                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,367,800                 

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 1,887,800                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,887,800                 

งบลงทนุ 1,887,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,887,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นอ่าวลกึเหนือ หมู่ที2่ ต าบลอ่าวลกึ

เหนือ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 480,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 480,000                   

งบลงทนุ 480,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 480,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทะเลหอย หมู่ที่ 10 ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบางเหยีน หมู่ที่ 6 ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 13,007,100                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 9,737,400                 
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โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วบนบกบริเวณตอนในของภาค 9,737,400                 

พฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วภาคใต ้2 สมทุร (ภาคใต)้ 9,737,400                 

งบลงทนุ 9,737,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,737,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,737,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคใต)้ อทุยาน

แห่งชาติธารโบกขรณี จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 9,737,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 80,000                     

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 80,000                     

การวจิยัดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า 80,000                     

งบลงทนุ 80,000                     

ครุภณัฑ์ 80,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึอณุหภูมแิละความชื้นสมัพทัธแ์บบอตัโนมตัิ 

จงัหวดักระบี่ เครื่อง 10 80,000                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,023,000                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 1,693,000                 

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 1,693,000                 

งบลงทนุ 1,693,000                 

ครุภณัฑ์ 1,693,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,693,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัการท าหมนัลงิ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 1,693,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 330,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 330,000                   

งบลงทนุ 330,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 330,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 330,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดักระบี่ กโิลเมตร 30 330,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,166,700                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 1,166,700                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 888,000                   

งบลงทนุ 888,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 888,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 615,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกั 2 ชัน้ หน่วยพทิกัษป่์าเขาประ

 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาประบางคราม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 472,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมเสาวทิยเุขตหา้มลา่สตัวป่์าทุ่งทะเล 

จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 85,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งพสัดุ เขตหา้มลา่สตัวป่์าทุ่งทะเล 

จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 57,500                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 272,400                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดักระบี่ กโิลเมตร 53 272,400                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 278,700                   

งบลงทนุ 278,700                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 278,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 278,700                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดักระบี่ ไร่ 230 234,600                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดักระบี่ ไร่ 90 44,100                        

กรมป่าไม ้ 17,327,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 303,900                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 303,900                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 303,900                   

งบลงทนุ 303,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 303,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 303,900                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดักระบี่ กโิลเมตร 4 20,600                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดักระบี่ ไร่ 437 257,800                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดักระบี่ ไร่ 25 25,500                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 7,065,600                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 7,065,600                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 1,695,400                 

งบลงทนุ 1,695,400                 

ครุภณัฑ์ 987,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์ เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดักระบี่ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า แห่ง 1 708,400                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 50,000                     

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดักระบี่ หมู่บา้น 1 50,000                        

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 5,198,000                 

งบลงทนุ 3,954,000                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,929,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,929,000                    
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รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดักระบี่ กลา้ 10000 29,000                        

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดักระบี่ ไร่ 1000 3,900,000                    

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,104,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดักระบี่ หมู่บา้น 48 960,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดักระบี่ หมู่บา้น 12 144,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดักระบี่ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดักระบี่ ชดุ 4 15,200                        

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

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,900,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 3,900,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 3,900,000                 

งบลงทนุ 3,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดักระบี่ ไร่ 1000 3,900,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,908,300                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3,908,300                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 2,465,200                 

งบด าเนินงาน 217,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 217,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 189,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 13,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 14,600                        

งบลงทนุ 2,197,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,197,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,197,500                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดักระบี่ ไร่ 500 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดักระบี่ กลา้ 150000 247,500                      

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดักระบี่ หมู่บา้น 1 50,000                        

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคใต ้ 1,443,100                 

งบด าเนินงาน 123,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 123,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 95,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500                           

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 27,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500                           

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ จงัหวดักระบี่ กโิลเมตร 3 1,200,000                    

งบอดุหนุน 120,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,149,600                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 2,149,600                 

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 25,000                     

งบลงทนุ 25,000                     

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 2,124,600                 

งบลงทนุ 2,124,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,124,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,124,600                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดักระบี่ กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดักระบี่ กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดักระบี่ กโิลเมตร 7 36,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดักระบี่ ไร่ 937 955,700                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดักระบี่ ไร่ 158 77,400                        

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 14,758,000                

กรมอตุนิุยมวทิยา 13,910,000                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 13,910,000                

โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(LLWAS) 13,910,000                

จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) ทีท่า่

อากาศยานกระบี่ 13,910,000                

งบลงทนุ 13,910,000                

ครุภณัฑ์ 13,910,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 13,910,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS)

 ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ระบบ 1 13,910,000                   

ส านกังานสถติแิหง่ชาติ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

ขอ้มลูสถติิ 848,000                   

จดัท าขอ้มลูสถติดิว้ยวธิสี  ารวจ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   
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ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสถติิจงัหวดักระบี่  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ คนั 1 848,000                      

กระทรวงพลงังำน 120,000                   

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 120,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 120,000                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 120,000                   

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

บา้นบางคราม ต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ สถานี 1 120,000                      

กระทรวงมหำดไทย 421,396,400               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 7,006,100                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 218,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 218,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 218,000                   

งบรายจ่ายอื่น 218,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 218,000                      

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 5,948,100                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 5,948,100                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 2,448,100                 

งบลงทนุ 2,448,100                 

ครุภณัฑ์ 498,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 498,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

กระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 498,100                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,950,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดักระบี่

  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 150,000                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดักระบี่  ต าบลปากน า้ 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,800,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 35,486,800                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 35,108,300                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 35,108,300                

การบริหารงานอ าเภอ 35,108,300                

งบลงทนุ 35,108,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,108,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,794,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอเมอืงกระบี่ แห่ง 1 2,794,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,223,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่วา่การอ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 16,223,800                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,307,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันท์ี่วา่อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 645,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่วา่การอ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,117,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอเขาพนม แห่ง 1 446,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีน อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,649,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 449,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,782,600                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 419,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,664,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้พรอ้มป้ายบา้นพกันายอ าเภอคลองท่อม แห่ง 1 1,369,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 2,970,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 2,137,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอปลายพระยา จงัหวดั แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอปลายพระยา จงัหวดั แห่ง 1 322,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงกนัดนิที่วา่การอ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั แห่ง 1 950,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 378,500                   
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การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 378,500                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 378,500                   

งบลงทนุ 378,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 378,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 378,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 8 สาขาจงัหวดักระบี่ อ  าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 378,500                      

กรมการพฒันาชมุชน 140,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 140,000                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 140,000                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 140,000                   

งบลงทนุ 140,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 140,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอ

ล าทบั ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ หลงั 1 140,000                      

กรมทีด่นิ 768,700                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 768,700                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 768,700                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 429,700                   

งบลงทนุ 429,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 429,700                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 324,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ ต าบลอ่าว

ลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 324,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 105,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 105,400                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 339,000                   

งบลงทนุ 339,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 339,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 339,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 339,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 759,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 759,000                   

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 759,000                   

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 759,000                   

งบลงทนุ 759,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 759,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 759,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

 ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 759,000                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 119,317,500              
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 19,128,100                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 19,128,100                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ 19,128,100                

งบลงทนุ 19,128,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,128,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 19,128,100                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล ชายฝัง่แหลมงู ต าบลเกาะลนัตา

นอ้ย อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 19,128,100                   

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 27,149,900                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 27,149,900                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 27,149,900                

งบลงทนุ 27,149,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,149,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 27,149,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนั

ตา  จงัหวดักระบี่ ระยะที่ 2 แห่ง 1 27,149,900                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 17,199,000                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 17,199,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ภาคใต ้ 17,199,000                

งบลงทนุ 17,199,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,199,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,199,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล  พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณ

สวนสาธารณะหาดพระแอะ ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ 

 ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 17,199,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 21,540,500                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 21,540,500                

สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการผงัเมอืง 555,000                   

งบลงทนุ 555,000                   

ครุภณัฑ์ 555,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 555,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดักระบี่

 ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ คนั 1 555,000                      

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 20,985,500                

งบรายจ่ายอื่น 20,985,500                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดักระบี่ รายการ 1 20,985,500                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 33,000,000                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 33,000,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 33,000,000                

งบลงทนุ 33,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,000,000                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 33,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้กระบี่ บริเวณสะพานถนนหนา้

พลบัพลาถงึสะพานหนิขวาง ณ บา้นตลาดเก่า ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืง 

จงัหวดักระบี่ (ระยะที่ 2) ความยาว 882 เมตร แห่ง 1 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองทราย บริเวณศูนยร์าชการ ต าบล

เกาะลนัตา อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ความยาว 350 เมตร แห่ง 1 7,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,300,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 1,300,000                 

บริการดา้นช่าง 1,300,000                 

งบลงทนุ 1,300,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,300,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดักระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ แห่ง 1 1,300,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 257,918,300              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 706,400                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 706,400                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 706,400                   

งบลงทนุ 706,400                   

ครุภณัฑ์ 706,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 176,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 8 176,800                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตู ้ 8 34,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

กระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตวั 16 27,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ ชดุ 8 23,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 16 48,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 529,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 8 529,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักระบี่ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักระบี่ ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 8 72,000                        
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รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอ ชดุ 16 60,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ เครื่อง 16 92,800                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 256,599,900              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 8,426,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 8,426,000                 

งบอดุหนุน 8,426,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,426,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 8,426,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,140 ตาราง

เมตร บา้นควนเกาะจนัทร ์หมู่ที่ 7 ต าบลโคกยาง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 70 เมตร ยาว 100 

เมตร บา้นหาดถ ัว่ หมู่ที่ 7 ต าบลปลายพระยา เทศบาลต าบลปลายพระยา

 อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,562,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาฟตุบอล  ขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว 

60 เมตร บา้นบางคราม หมู่ที่ 4 ต าบลคลองท่อมเหนือ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 16 เมตร ยาว 28 เมตร 

หนา้อ าเภอ หมู่ที่ 5 ต าบลปลายพระยา เทศบาลต าบลปลายพระยา 

อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 864,000                      

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 25,905,400                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 3,816,000                 

งบอดุหนุน 3,816,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,816,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 3,816,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงพฒันาคลองหว้ยเสยีด หมู่ที่ 7 ชมุชนรฐั

พฒันา ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 2,212 ลูกบาศกเ์มตร งานดาด

คอนกรีต 3,160 ตารางเมตร งานทางเทา้ 1,185 ตารางเมตร และงาน

ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ 1 ฝาย เทศบาลต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดั แห่ง 1 3,396,000                    

รายการระดบัที2่: พฒันาแหลง่น า้เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นในการ

อปุโภคและบริโภค หมู่ที่ 5 ต าบลปลายพระยา โดยเรียงหนิหนา 0.30 

เมตร ปริมาตรหนิใหญ่ไม่นอ้ยกวา่ 340.50 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบล

ปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 420,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 22,089,400                

งบอดุหนุน 22,089,400                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,089,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 22,089,400                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล (หอถงัสูง 

ความจ ุ20 ลูกบาศกเ์มตร) บริเวณหมู่ที่ 8 บา้นหนองไหล ต าบลเขาพนม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,899,000                    
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04810000 จงัหวดักระบี่

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นเขาดนิ ต าบลหนา้เขา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนา้เขา 

อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,043,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น โดยวางท่อ

ขนาด 3 น้ิวระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 7,460 เมตร หมู่ที่ 2 บา้นทรายขาว 

ต าบลทรายขาว เทศบาลต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

บริเวณชมุชนบา้นควน หมู่ที่ 1 บา้นบางบอน ต าบลพรุดนินา องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพรุดนินา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,167,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล (รูปแบบหอ

ถงัแชมเปญ ขนาด 30 ลูกบาศกเ์มตร) หมู่ที่ 3 บา้นตวัอยา่ง ต าบลเขาเขน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,066,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 14 บา้นริมสวน ต าบลปลายพระยา  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 826,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

และวางท่อเมนระยะ 1,400 เมตร บริเวณบา้นทุ่งคาทอง หมู่ที่ 6 บา้นทุ่ง

คาทอง ต าบลดนิแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดนิแดง อ าเภอล าทบั แห่ง 1 659,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หอถงัแชมเปญ หมู่ที่ 4 บา้นทุ่งสาคร (เกาะหมอ้) ต าบลปกาสยั องคก์าร

บริหารส่วนต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,569,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดเลก็ บริเวณบา้นหว้ยปริศนา หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยปริศนา ต าบลอ่าวลกึ

ใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 3,820,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 1 บา้นนาเหนือ ต าบลอ่าวลกึนอ้ย ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลกึนอ้ย อ าเภออ่าวลกึ แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง บริเวณระบบประปาบา้นไร่ใหญ่ หมู่ที่ 4 บา้นหนองกก ต าบล

อ่าวลกึเหนือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลอ่าวลกึเหนือ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 2,566,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,657,800                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,657,800                 

งบอดุหนุน 1,657,800                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,657,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,657,800                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ร่าปู 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขนุรายา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีรายา 

เทศบาลต าบลเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองนิน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พระแอะ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเขา

พนม เทศบาลต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสนิปุน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนิปุน อ าเภอเขาพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นเขาดนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนา้เขา อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกอ

ตง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาดนิ อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นเขาพนม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง

ปรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองพน

 เทศบาลต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พรุดนินา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรุดนินา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้

อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลคลองท่อมใต ้เทศบาลต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองยีเ่หร่ เทศบาลต าบลคลองพนพฒันา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บ่อ

มะม่วง เทศบาลต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พรุเตย

เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบาง

คราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04810000 จงัหวดักระบี่

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยน า้

ขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยน า้ขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ถ า้

ธนาคาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีพระ

ยา องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

บา้นหนา้อ าเภอ เทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สหกรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางเท่า

แม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาต่อ อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโพธิ์

เรียง เทศบาลต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นในไร่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อ่าวนาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบั

ปริก องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัปริก อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปานุราช 

เทศบาลเมอืงกระบี่ อ  าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคราม อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัล  าทบั 

เทศบาลต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขา

ไวข้า้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลดนิแดง อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่า

ใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดนิอดุม อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นยา่น

อดุม องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04810000 จงัหวดักระบี่

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเหนือคลอง เทศบาลต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยยูง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยูง อ าเภอเหนือ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตลิง่ชนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเหนือ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไร่

ใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเกาะ

จ า องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ 

บา้นคลองเขมา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเขมา้ อ าเภอเหนือคลอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับางผึ้ง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนบ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหนิ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลนา

เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเหนือ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองหวายพน องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลกึเหนือ อ าเภออ่าวลกึ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกลาง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองยา องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลอ่าวลกึใต ้เทศบาลต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแหลมสกั เทศบาลต าบลแหลมสกั อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

อลัอมิรอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลกึนอ้ย อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาลอ่ม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาใหญ่ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลปลายพระยา เทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลล าทบั เทศบาลต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ 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 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 215,810,700              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 198,842,000              

งบอดุหนุน 198,842,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 198,842,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 198,842,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กบ.ถ 22-005 สายหวัสะพาน หมู่ที่ 4 - บา้นบกหอ้ง หมู่ที่ 

7 ต าบลเขาพนม ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,150 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ สาย 1 9,542,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กบ.ถ 51 002 สายโคกคา - วงัน า้เยน็-หนองสพีดุ บา้นโคกคา 

หมู่ที่ 7, บา้นสะทอ้นกลวง หมู่ที่ 8 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,560 เมตร หนา 

0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนิปุน อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ สาย 1 9,994,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กบ.ถ 17-007 สายพรุเจ หมู่ที่ 6 บา้นคลองปญัญา ผวิ

จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา จงัหวดั สาย 1 5,700,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

กบ.ถ. 33-02 สายบา้นบางเหลยีว - บา้นสหกรณ์ หมู่ที่ 5, 6, 8 บา้นหว้ย

กรวด - บา้นสหกรณ์ - บา้นบางใหญ่ กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,400 เมตร 

หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา สาย 1 5,100,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กบ.ถ 45-002 สายบา้นเขางา่ม - บา้นน า้ซ  า่ หมู่ที่ 

11 บา้นน า้ซ  า่  กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่าง

ลาดยางกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลายพระยา สาย 1 3,827,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กบ. ถ 41-008 สายทุ่งทบัควาย - ควนประบา้นทุ่งทบัควาย หมู่ที่ 3 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ สาย 1 3,389,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กบ.ถ 42-002 สายบา้นบางเจริญ - บา้นใต ้บา้นบางเจริญ 

หมู่ที่ 5 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,610 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นาเหนือ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ สาย 1 2,344,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กบ.ถ 58-006 สายซอยเกาะเคียน บา้นคลองแรด 

หมู่ที่ 5 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลแหลมสกั อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ สาย 1 1,471,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหวัหนิ - บา้น

ควน หมู่ที่ 8 บา้นหวัหนิ กวา้ง 4 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง อ าเภอ สาย 1 2,084,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตสานหนา้โรงเรียนบา้นพระแอะ -

 ถนนสายสะพานไทร บา้นพระแอะ หมู่ที่ 2 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ สาย 1 6,514,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายชยัมงคลเชือ่ม

ซอยคงคา 3 หมู่ที่ 9 ต าบลเขาพนม กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,155 เมตร หนา

 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร พรอ้มวางท่อ เทศบาลต าบลเขาพนม

 อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ สาย 1 3,817,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

บา้นพรุดนินา - บา้นนางรอง หมู่ที่ 2, 9 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรุดนิ

นา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ สาย 1 9,939,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เทศบาล 5

 หมู่ที่ 2 เสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต กวา้ง 6 เมตร ยาว 455 เมตร 

หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั สาย 1 1,247,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยเหนือคลองแหลม

กรวดจรดบา้นท่ายาง หมู่ที่ 9 บา้นท่ายาง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร

 หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ สาย 1 6,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนาตก - หอถงั

ประปา หมู่ที่ 6 บา้นคลองเสยีด กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,435 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปกาสยั 

อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ สาย 1 3,830,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ สายในยวน

ไทย - ควนลูกลม หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 บา้นหนิดาน กวา้ง 5 เมตร ยาว 

3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเขาใหญ่ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ สาย 1 9,890,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายน า้ผุด - คีรีวงศ ์

หมู่ที่ 1, 6 บา้นนาเหนือ, คีรีวงศ ์กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,600 ตารางเมตร ไหลท่างขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลกึนอ้ย อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดั สาย 1 3,900,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายบา้นหว้ยน า้ขาว - บา้นท่าประดู่ หมู่ที่ 4 กวา้ง 6 เมตร ยาว

 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,800 ตาราง

เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยน า้ขาว สาย 1 4,246,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

หมู่ที่ 6 บา้นทุ่งลอ้ - หมู่ที่ 5 บา้นทุ่งคา กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร 

หนา 0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลทรายขาว อ าเภอ สาย 1 9,153,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กบ.ถ 49-001 บา้นล าทบั หมู่ที่ 6 - บา้นไร่คอก 

หมู่ที่ 7 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 4 เซนติเมตร ไหลท่างกวา้ง

ขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ สาย 1 9,800,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมขยายไหลท่างถนนสายเขาฝาก-หลงั

โสด ลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 1 บา้นเขาฝาก รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กบ.ถ. 3-001 ต าบลคลองยาง กวา้ง 1 เมตร ยาว 4,502 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,502 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ สาย 1 4,083,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจร คสล. เป็นผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายล าทบั ซอย 6 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กบ.ถ. 8-020 ต าบล

ล าทบั ถนนที่มยีางธรรมชาติเป็นส่วนผสม กวา้ง 6 เมตร ยาว 710 เมตร

 หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,260 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ สาย 1 1,620,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้น

ทบัตะวนัตก หมู่ที่ 3 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กบ.ถ. 10-9 ปูทบัดว้ยพารา

แอสฟลัทค์อนกรีต ต าบลแหลมสกั หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 3,044 ตารางเมตร เทศบาลต าบลแหลมสกั อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดั สาย 1 1,455,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทซ์เีมนต ์สาย

อ่าวลกึ - แหลมสกั หมู่ที่ 2 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กบ.ถ. 11-001 ต าบล

อ่าวลกึใต ้กวา้ง 13 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 20,150 ตารางเมตร เทศบาลต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ สาย 1 9,986,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนน สายบา้นดนิแดง หมู่ที่ 1-5 ลาดยางชนิด

พาราแอสฟลัทค์อนกรีต ต าบลเกาะลนัตานอ้ย  กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,470 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,820 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะลนัตานอ้ย อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ สาย 1 9,046,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

เกาะเสยีด-ควนชะเมา-พรุดนินา หมู่ที่ 2 บา้นโคกหาร หมู่ที่ 3 บา้นทาง

หลวง ต าบลโคกหาร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 13,970 ตารางเมตร พรอ้ม

ระบบท่อระบายน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกหาร อ าเภอเขาพนม สาย 1 9,997,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายบา้นท่าเรือ หมู่ที่ 7 ต าบลเพหลา พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,500 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ สาย 1 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

ท่าเรือ ต าบลปากน า้ โดยปูยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ทบัผวิจราจร 

กวา้ง 9.00-9.40 เมตร ยาว 397 เมตร หรือมพีื้นไม่นอ้ยกวา่ 7,460 

ตารางเมตร เทศบาลเมอืงกระบี่ อ  าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ สาย 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนสายบา้นป่าใหม่ ถนนสายหนอง

แหยง บา้นป่าใหม่ หมู่ที่ 3 ต าบลดนิอดุม  ยาว 1,120 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่นอ้ยกวา่ 4,710 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ดนิอดุม อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ สาย 1 2,261,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรเป็นยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นคลองเสยีด - บา้นนาเหนือ ต าบลปกาสยั, ต าบลโคกยาง กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,257 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,313 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบี่ อ  าเภอเหนือคลอง จงัหวดั สาย 1 6,254,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ซอย

 13 หมู่ที่ 3 บา้นคลองยา ต าบลคลองยา กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร

 หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,200 ตารางเมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลกึ สาย 1 8,298,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 4-2 สาย

เขารอบ - สาย 44 ต าบลคลองหนิ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,980 ตารางเมตร ไหลท่างขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหนิ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรถนนพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายบา้นควน - บา้นเขาพระ หมู่ที่ 4 ต าบลอ่าวลกึใต ้กวา้ง 5 

เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,500 

ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 1,666,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต กบ 3121 สาย

บา้นทุ่ง - บา้นทบัควาย หมู่ที่ 4 ต าบลอ่าวลกึเหนือ กวา้ง 8 เมตร ยาว 

2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 28,000 ตารางเมตร

 ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวลกึเหนือ อ าเภอ สาย 1 9,999,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 8,534,600                 

งบอดุหนุน 8,534,600                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,534,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 8,534,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคกหาร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกหาร อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,064,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นควนเกาะจนัทร ์องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกยาง อ าเภอเหนืองคลอง จงัหวดักระบี่ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลอ่าวลกึนอ้ย องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลอ่าวลกึนอ้ย อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 6,205,100                 

งบอดุหนุน 6,205,100                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,205,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 6,205,100                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลคลองเขมา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

คลองเขมา้ อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ หลงั 1 6,205,100                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 2,229,000                 

งบอดุหนุน 2,229,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,229,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 2,229,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นพรุพ ีหมู่ที่

 7 ต าบลทรายขาว เทศบาลต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 2,229,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 612,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 612,000                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 510,600                   

งบลงทนุ 510,600                   

ครุภณัฑ์ 510,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 510,600                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักระบี่ ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 3 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอ

เมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 3 120,600                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 101,400                   

งบลงทนุ 101,400                   

ครุภณัฑ์ 101,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 101,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักระบี่ ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้

 อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 3 33,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 3 11,400                        

กระทรวงยตุธิรรม 1,025,700                 

กรมคุมประพฤติ 967,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 967,700                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 967,700                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 967,700                   
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งบลงทนุ 967,700                   

ครุภณัฑ์ 967,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดักระบี่  ต าบลปากน า้ 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 130,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดักระบี่  

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดักระบี่  ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 3 23,700                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 48,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 48,500                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 48,500                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 48,500                     

งบลงทนุ 48,500                     

ครุภณัฑ์ 48,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,500                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 18 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดักระบี่  ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตวั 5 11,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดักระบี่  ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอ

เมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดักระบี่  ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืง

กระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 18,000                        

กรมราชทณัฑ์ 9,500                      

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

เรือนจ าจงัหวดักระบี่  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 9,500                         

กระทรวงแรงงำน 3,699,500                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 779,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 779,500                   

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 779,500                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 779,500                   

งบลงทนุ 779,500                   
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ครุภณัฑ์ 779,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 779,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย ส านกังานแรงงาน

จงัหวดักระบี่  ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ระบบ 1 779,500                      

กรมการจดัหางาน 2,510,000                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,970,600                 

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 116,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 10,000                     

งบด าเนินงาน 10,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,700                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,900                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,100                         

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 1,659,600                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,659,600                 

งบด าเนินงาน 1,659,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,562,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,800                    
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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 91,200                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 91,200                        

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                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 393,300                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 393,300                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 393,300                   

งบลงทนุ 393,300                   

ครุภณัฑ์ 393,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 393,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ีส านกังานจดัหางานจงัหวดักระบี่  ต าบลไสไทย 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

กระบี่  ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 0 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

กระบี่  ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 3 120,600                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 360,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 360,000                   

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 360,000                   

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 360,000                   

งบลงทนุ 360,000                   

ครุภณัฑ์ 360,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 360,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือ

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

เมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 4 128,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์4 จงัหวะ ใชห้วัฉีดอเิลก็ทรอนิกส ์ขนาด

ไม่ต า่กวา่ 100 ซซี ี ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ คนั 4 232,000                      

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 50,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 50,000                     

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 50,000                     

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดักระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 577,900                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 577,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 577,900                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 577,900                   
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จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 427,500                   

งบลงทนุ 427,500                   

ครุภณัฑ์ 427,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 205,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานผูบ้ริหารพรอ้มเกา้อี้  ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดักระบี่  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 67,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดักระบี่  

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุส านกังานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดักระบี่  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดักระบี่  ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตวั 6 13,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดักระบี่ 

 ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตู ้ 4 22,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 21,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กระบี่  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้ดื่มต ัง้พื้น ขนาดถงัน า้ 20 ลติร  ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดักระบี่  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 6,000                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 201,100                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กระบี่  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุพรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์ 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดักระบี่  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั ชดุ 1 155,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดักระบี่  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 35,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 150,400                   

งบลงทนุ 150,400                   

ครุภณัฑ์ 150,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 150,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดักระบี่  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 2 11,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดักระบี่  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 39,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดักระบี่ 

 ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 4 99,200                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 818,113,614               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 368,128,000              
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แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 542,600                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 542,600                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 542,600                   

งบรายจ่ายอื่น 542,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 542,600                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 47,120,900                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 47,120,900                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 16,145,700                

งบอดุหนุน 16,145,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,145,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 11,165,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 4,980,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 30,975,200                

งบอดุหนุน 30,975,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 30,975,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 23,223,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 7,752,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 384,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 384,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 384,000                   

งบรายจ่ายอื่น 384,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 384,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 318,089,900              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 318,089,900              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 8,419,500                 

งบอดุหนุน 8,419,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,419,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,364,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,440,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 5,614,700                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 309,670,400              

งบอดุหนุน 309,670,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 309,670,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 264,083,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 14,934,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 8,789,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 8,446,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 13,416,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,990,600                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 

งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    
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ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตู ้ 3 12,900                        รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่

 จงัหวดักระบี่  

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่

 จงัหวดักระบี่ 

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอ

เมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั จอ 1 32,000                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 575,900                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 575,900                   

งบลงทนุ 575,900                   

ครุภณัฑ์ 575,900                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 575,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอ เครื่อง 22 352,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 22 83,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 151,200                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 151,200                   

งบลงทนุ 151,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 151,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 151,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชน เฉลมิราชกมุารี  ต าบลอ่าว

ลกึเหนือ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 151,200                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 403,283,214              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 998,154                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 998,154                   

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 998,154                   

งบด าเนินงาน 998,154                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 998,154                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 998,154                      

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,400                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนกาญจนา

ภเิษกวทิยาลยั กระบี่ ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนคลอง

พนสฤษดิ์พทิยา ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 223,459,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 216,291,000              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 216,291,000              
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งบอดุหนุน 216,291,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 216,291,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 42252 216,291,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 42252 26,737,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 42252 15,126,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 42252 15,366,400                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 42252 21,479,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 42252 137,581,200                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 7,168,700                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 5,408,700                 

งบลงทนุ 5,408,700                 

ครุภณัฑ์ 2,200,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเขาเทยีมป่า ต าบลเขาทอง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโพธิ์เรียง ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นพรุเตย ต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแหลมสกั ต าบลแหลมสกั อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นอ่าวลกึเหนือ ต าบลอ่าวลกึเหนือ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองน า้แดง ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นถ า้โกบ ต าบลหนา้เขา อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นยา่นอดุม ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสะพานพน ต าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัธรรมาวุธสรณาราม ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาปง ต าบลหว้ยยูง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,208,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,208,700                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเขาเทยีมป่า ต าบลเขาทอง อ าเภอเมอืง

กระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 365,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัโพธิ์เรียง ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืงกระบี่ แห่ง 1 297,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นพรุเตย ต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม แห่ง 1 205,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแหลมสกั ต าบลแหลมสกั อ าเภออ่าวลกึ แห่ง 1 360,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นอ่าวลกึเหนือ ต าบลอ่าวลกึเหนือ 

อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 355,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองน า้แดง ต าบลเขาพนม อ าเภอเขา

พนม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นถ า้โกบ ต าบลหนา้เขา อ าเภอเขาพนม แห่ง 1 282,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นยา่นอดุม ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั แห่ง 1 122,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสะพานพน ต าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทบั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัธรรมาวุธสรณาราม ต าบลปกาสยั อ าเภอ

เหนือคลอง จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาปง ต าบลหว้ยยูง อ าเภอเหนือคลอง แห่ง 1 142,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 1,760,000                 

งบลงทนุ 1,760,000                 

ครุภณัฑ์ 1,760,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะปอ ต าบลเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนัตา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากคลอง ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลนัตา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลงัโสด ต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลนัตา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาพนม ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทบัพล ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองน า้แดง ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยสารสาขาบา้นช่องฉนัทนา ต าบลสนิปุน อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาสามหน่วย ต าบลพรุดนินา อ าเภอคลองท่อม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองชะมวง ต าบลพรุดนินา อ าเภอคลองท่อม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งนุย้ ต าบลพรุดนินา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางรอง ต าบลพรุดนินา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองท่อมเหนือ ต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางเตียว ต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแชงเปิง ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหนือ ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งคา ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรุพ ีต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยพลูหนงั ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนใต ้ต าบลหว้ยน า้ขาว อ าเภอคลองท่อม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิเพงิสาขาพรุใหญ่ ต าบลคลองพน อ าเภอคลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองปญัญา ต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองพระยา ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกยอ ต าบลเขาต่อ อ าเภอปลายพระยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทะเลหอยราษฎรอ์ทุศิ สาขาบา้นควนเขยีว ต าบล

ปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเทา ต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบกเกา้หอ้ง ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางโสก ต าบลเขาต่อ อ าเภอปลายพระยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากหยา ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีพระยาราษฎรบ์  ารุง ต าบลปลายพระยา อ าเภอ

ปลายพระยา จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัช่องแบก ต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางเหลยีว ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นนา ต าบลเขาต่อ อ าเภอปลายพระยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสหกรณ์ประชาอทุศิ ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทุ่งพะยอม ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาคราม(ศรีจนัทรอ์ทุศิ) ต าบลเขาคราม อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาทอง ต าบลเขาทอง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        



54 / 91

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04810000 จงัหวดักระบี่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองทราย ประชาอทุศิ ต าบลเขาทอง อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองประสงค ์ต าบลคลองประสงค ์อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองม่วง ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืงกระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดนิแดงนอ้ย ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืงกระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนานอก ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืงกระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นในช่องมติรภาพที่ 123 ต าบลทบัปริก อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางขนุน ต าบลคลองประสงค ์อ าเภอเมอืงกระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกก ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวา่งคลอง ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืงกระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลมตง ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยโต ้ต าบลทบัปริก อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาพรุ ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะพานพน ต าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทบั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะไทร ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะศรีบอยา ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะฮ ัง่ ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเขมา้ ต าบลคลองเขมา้ อ าเภอเหนือคลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเตาะ ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองรัว้ ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองหวายเลก็ ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควน ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนเกาะจนัทร ์ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนนกหวา้ ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตลิง่ชนั ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่านุ่น ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ายาง ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งประสาน ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งสาคร ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาวง ต าบลคลองเขมา้ อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาออก ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบกหอ้ง ต าบลหว้ยยูง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากหรา ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยยูง ต าบลหว้ยยูง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดยาว ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดันาเหนือ ต าบลนาเหนือ อ าเภออ่าวลกึ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาแกว้ ต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขางาม ต าบลบา้นกลาง อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาลอ่ม ต าบลเขาใหญ่ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองยา(เจริญราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลคลองยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองแรด ต าบลแหลมสกั อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช่องไมด้ า ต าบลคลองหนิ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้เสอื ต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่ง ต าบลอ่าวลกึเหนือ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งสูง ต าบลเขาใหญ่ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นในยวน ต าบลอ่าวลกึเหนือ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยปริศนา ต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิราว ต าบลแหลมสกั อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่าวน า้ ต าบลแหลมสกั อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางโทง ต าบลนาเหนือ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไพรสณฑ ์ต าบลเขาใหญ่ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสถติโพธาราม ต าบลแหลมสกั อ าเภออ่าวลกึ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลกึ 3 ต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลกึ ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 176,964,960              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,593,120                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,593,120                 

งบลงทนุ 1,593,120                 

ครุภณัฑ์ 1,593,120                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,593,120                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองยา่หนดั ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาทุ่งกลาง ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองโตนด ต าบลเกาะลนัตานอ้ย อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองหนิ ต าบลเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หลงัโสด ต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองน า้แดง ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกหาร ต าบลโคกหาร อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

คลองท่อมมติรภาพที่ 160 ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แชงเปิง ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองท่อมเหนือ ต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองไคร ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดนินา ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 29 42,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยพลูหนงั ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งคา ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พรุพ ีต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งนุย้ ต าบลพรุดนินา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 15 22,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นนา ต าบลเขาต่อ อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทบัปริก ต าบลทบัปริก อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองกก ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองม่วง ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

พระราชทานบา้นเกาะพพี ีต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อ่าวนาง ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แหลมตง ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองหมาก ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ควน ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองหวายเลก็ ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองเขมา้ ต าบลคลองเขมา้ อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองรัว้ ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งสาคร ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ศาลาพระม่วง ต าบลคลองหนิ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ควนโอ ต าบลอ่าวลกึนอ้ย อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัพรุเตียว ต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าประดู่ ต าบลหว้ยน า้ขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาคราม (ศรีจนัทรอ์ทุศิ) ต าบลเขาคราม อ าเภอเมอืงกระบี่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองประสงค ์ต าบลคลองประสงค ์อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นอ่าวน า้เมา ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดนิแดงนอ้ย ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 123,451,640              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 88,977,000                

งบลงทนุ 88,977,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 88,977,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,668,000                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

พระราชทานบา้นเกาะพพี ีต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ หลงั 1 4,668,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 68,334,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นคลองนิน ต าบลเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนัตา หลงั 1 8,446,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นอ่าวนาง ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ หลงั 1 8,281,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นพระแอะ ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดั หลงั 1 8,446,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นคลองแรด ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นมะม่วงเอน ต าบลสนิปุน อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นเกาะกลาง ต าบลคลองประสงค ์อ าเภอเมอืงกระบี่ หลงั 1 7,904,500                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 

ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นเจะ๊หล ีต าบลเกาะ

ลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ หลงั 1 526,400                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นติงไหร ต าบลเกาะ

ศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ หลงั 1 574,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสะพานพน ต าบล

ทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ หลงั 1 387,800                      

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

ทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ หลงั 1 393,000                      

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

 ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นคลองแรด ต าบล

แหลมสกั อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดันทมีขุาราม ต าบล

ปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโละใหญ่ ต าบล

เกาะลนัตานอ้ย อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ หลงั 1 408,000                      

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

คลองพน อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ หลงั 1 393,000                      

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

อตุรกจิ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ หลงั 1 3,591,800                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ หลงั 1 506,200                      

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

บา้นล าทบั  ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ หลงั 1 12,040,700                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,574,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองประสงค ์ต าบลคลองประสงค ์อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองก า ต าบลคลองประสงค ์อ าเภอเมอืงกระบี่ แห่ง 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาคราม (ศรีจนัทรอ์ทุศิ) ต าบลเขาคราม อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนานอก ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืงกระบี่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวา่งคลอง ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืงกระบี่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไหนหนงั ต าบลเขาคราม อ าเภอเมอืงกระบี่ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองทะเล ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืงกระบี่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแหลมโพธิ์ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองแหง้ ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี่ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองทราย (ประชาอทุศิ) ต าบลเขาทอง อ าเภอ แห่ง 1 95,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหนือ ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม แห่ง 1 144,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งครก ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม แห่ง 1 148,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดนินา ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคลองพน ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งคา ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 53 (บา้นคลองขนาน) ต าบลคลองท่อม

ใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ามะพรา้ว ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองป้ิง ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพรุดนินา ต าบลพรุดนินา อ าเภอคลองท่อม แห่ง 1 199,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็ ต าบลหว้ยน า้ขาว อ าเภอคลองท่อม แห่ง 1 149,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนใต ้ต าบลหว้ยน า้ขาว อ าเภอคลองท่อม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนโอ ต าบลอ่าวลกึนอ้ย อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองหนิ ต าบลคลองหนิ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาแกว้ ต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแหลมสกั ต าบลแหลมสกั อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางโทง ต าบลนาเหนือ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลกึ 2 ต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลกึ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางเจริญ ต าบลนาเหนือ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดั แห่ง 1 159,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกอตง ต าบลเขาดนิ อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนกลาง ต าบลสนิปุน อ าเภอเขาพนม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพรุเตียว ต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนม่วง ต าบลเขาดนิ อ าเภอเขาพนม จงัหวดั แห่ง 1 199,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเกาะลนัตา ต าบลเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะปอ ต าบลเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนัตา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่าหมาด ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลนัตา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาฝาก ต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลนัตา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองโตนด ต าบลเกาะลนัตานอ้ย อ าเภอเกาะ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทุ่งกลาง ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลนัตา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองหนิ ต าบลเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางโสก ต าบลเขาต่อ อ าเภอปลายพระยา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเทา ต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา จงัหวดั แห่ง 1 93,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันทมีขุาราม ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระ แห่ง 1 205,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกยอ ต าบลเขาต่อ อ าเภอปลายพระยา แห่ง 1 280,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางหอย ต าบลเขาต่อ อ าเภอปลายพระยา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นนา ต าบลเขาต่อ อ าเภอปลายพระยา จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองพวนประทปีบ ารุง ต าบลปลายพระยา 

อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบกเกา้หอ้ง ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา แห่ง 1 149,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะไทร ต าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทบั จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเสมด็จวน ต าบลดนิอดุม อ าเภอล าทบั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะพานพน ต าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทบั แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาพรุ ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่พฒันา ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาดนิประชาพฒัน ์ต าบลดนิอดุม อ าเภอล าทบั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดนิแดง ต าบลดนิแดง อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองรัว้ ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเหนือคลอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองเขมา้ ต าบลคลองเขมา้ อ าเภอเหนือคลอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัธรรมาวุธสรณาราม ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะปู ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง แห่ง 1 299,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ายาง ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งประสาน ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นติงไหร ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาออก ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองหวายเลก็ ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะฮ ัง่ ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง แห่ง 1 149,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากหรา ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเหนือคลอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดยาว ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเหนือคลอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งสาคร ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองยวน ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเหนือคลอง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบกหอ้ง ต าบลหว้ยยูง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควน ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ต าบลปากน า้

 อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,398,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งตน้ปีก ต าบลเขาคราม อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 7,921,480                 

งบลงทนุ 7,921,480                 
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ครุภณัฑ์ 7,921,480                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,743,600                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแหลมโพธิ์ ต าบล

ไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนพระราชทานบา้นเกาะ

พพี ีต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกอตง ต าบลเขา

ดนิ อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นควนแดง ต าบล

ดนิอดุม อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแหลมกรวด 

ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเขาดนิประชานุกูล 

ต าบลเขาดนิ อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเขาสามหน่วย 

ต าบลพรุดนินา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทบัไทร ต าบลพรุ

ดนินา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 289,400                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหว้ยสาร ต าบลสนิปุน อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นนานอก ต าบลกระบี่นอ้ย 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นคลองแรด ต าบลคลองพน 

อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ เครื่อง 5 116,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,863,980                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นคลองทราย (ประชาอทุศิ) ต าบลเขาทอง อ าเภอเมอืงกระบี่ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลกระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นล าทบั ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

คลองพน ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 53 (บา้นคลองขนาน) ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอ

คลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งสูง 

ต าบลเขาใหญ่ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

ครก ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 91 143,780                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

นิน ต าบลเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ชดุ 90 142,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นถ า้

โกบ ต าบลหนา้เขา อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 90 142,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นควน

ม่วง ต าบลเขาดนิ อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มะม่วงเอน ต าบลสนิปุน อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แหลมกรวด ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ลกึ ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

หาดถ ัว่ ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

พวนประทปีบ ารุง ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเสมด็

จวน ต าบลดนิอดุม อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

เตาะ ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

เขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อ

มะม่วง ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ทะเล ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ป้ิง ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

กลาง ต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับาง

เหลยีว ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาง

คราม ต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

แหง้ ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

น า้ขาว ต าบลหว้ยน า้ขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะปู

 ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโละ

ใหญ่ ต าบลเกาะลนัตานอ้ย อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัธรร

มาวุธสรณาราม ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้

รอ้น ต าบลหว้ยน า้ขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 47,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไสโป๊ะ

 ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้

จาน ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

ศรีบอยา ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นอ่าวน า้

 ต าบลแหลมสกั อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโคกยาง

 ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

แรด ต าบลแหลมสกั อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขาต ัง้

 ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

เทยีมป่า ต าบลเขาทอง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาง

ขนุน ต าบลคลองประสงค ์อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่ายาง

 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

กลาง ต าบลคลองประสงค ์อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ยอ ต าบลเขาต่อ อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ยูง ต าบลหว้ยยูง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

บางโสก ต าบลเขาต่อ อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเจะ๊หล ีต าบลเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเกาะไทร ต าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทบั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นติงไหร ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอตุรกจิ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองพระยา ต าบลปลายพระยา อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นในยวน ต าบลอ่าวลกึเหนือ อ าเภออ่าวลกึ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองชะมวง ต าบลพรุดนินา อ าเภอคลอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลกึ 2 ต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นช่องไมด้ า ต าบลคลองหนิ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทุ่งประสาน ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนทุ่งตน้ปีก ต าบลเขาคราม อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดันทมีขุาราม ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเขาฝาก ต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหลงัสอด ต าบลเกาะลนัตานอ้ย อ าเภอเกาะลนัตา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลเขาคราม อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาวง ต าบลคลองเขมา้ อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบกหอ้ง ต าบลหว้ยยูง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทะเลหอยราษฎรอ์ทุศิ สาขาบา้นควนเขยีว ต าบลปลาย

พระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเกาะไทร ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหวา่งคลอง ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหาดยาว ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,876,560                 

งบลงทนุ 1,876,560                 

ครุภณัฑ์ 1,876,560                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 200,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 47,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 202,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง เครื่อง 6 126,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ต าบลปากน า้ 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 3 54,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 77,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ต าบลปากน า้ 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ จอ 1 35,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,395,960                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบางเหรียง ต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นทุ่งเสมด็ ต าบลหว้ยน า้ขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นควนต่อ ต าบลคลองเขมา้ อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นกอตง ต าบลเขาดนิ อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นควนแดง ต าบลดนิอดุม อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นร่าปู 

ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นตลิง่ชนั

 ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 22 36,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นแหลม

โพธิ์ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นยา่นอดุม ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นเกาะจ า ต าบลเกาะศรี

บอยา อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 24,676,600                

งบลงทนุ 24,676,600                

ครุภณัฑ์ 800,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 580,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์1 ต าบล

เหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ เครื่อง 25 580,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 220,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์2 ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์2 

ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,876,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,860,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยั กระบี่ ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั หลงั 1 4,606,600                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์2 ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง หลงั 1 6,997,000                    
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รายการระดบัที1่: โรงอาหาร / หอประชมุแบบ 101ล/27 (พเิศษ) โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์1 ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ หลงั 1 8,256,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 755,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์1 ต าบลเหนือคลอง อ าเภอ แห่ง 1 755,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,261,200                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยั กระบี่ ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั แห่ง 1 2,614,100                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้แบบรางว ี(ไม่มฝีาปิด) โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยั กระบี่ ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั แห่ง 1 647,100                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 35,987,800                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 33,587,000                

งบลงทนุ 33,587,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,587,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,108,500                   

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนอ่าวลกึประชาสรรค ์ต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภอ หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกูล 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ หลงั 1 6,776,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนคลองท่อมราษฎรร์งัสรรค ์ ต าบลคลองท่อม

ใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ หลงั 1 8,877,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,761,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปลายพระยาวทิยาคม ต าบลปลายพระยา อ าเภอ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขาดนิประชานุกูล ต าบลเขาดนิ อ าเภอเขาพนม แห่ง 1 490,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเหนือคลองประชาบ ารุง ต าบลเหนือคลอง อ าเภอ แห่ง 1 535,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคลองหนิพทิยาคม ต าบลคลองหนิ อ าเภออ่าวลกึ แห่ง 1 789,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองทะเลวทิยา ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืงกระบี่ แห่ง 1 351,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงกระบี่ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พทิยา ต าบลคลองพน อ าเภอคลอง แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกูล ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ แห่ง 1 552,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนล าทบัประชานุเคราะห ์ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั แห่ง 1 239,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนลนัตาราชประชาอทุศิ ต าบลเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพนมเบญจา ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดั แห่ง 1 434,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 717,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนหนองทะเลวทิยา ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืงกระบี่ แห่ง 1 195,500                      
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รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนคลอง

ยางประชานุสรณ์ ต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 521,700                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนคลอง

พนสฤษดิ์พทิยา ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนล าทบั

ประชานุเคราะห ์ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองทะเล

วทิยา ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนคลองหนิ

พทิยาคม ต าบลคลองหนิ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 1,734,100                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 754,100                   

งบลงทนุ 754,100                   

ครุภณัฑ์ 754,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 688,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดักระบี่ ต าบลไส

ไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดักระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 3 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดักระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 3 141,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดักระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 52,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดักระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืง ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดักระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 3 39,300                        

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 980,000                   

งบอดุหนุน 980,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 980,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 980,000                      

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 9,274,400                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 7,613,400                 

งบลงทนุ 7,613,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,613,400                    
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ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,146,700                    

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์37 ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์37 ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ หลงั 1 506,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,183,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์37 ต าบล

เขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 5,183,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,283,000                    

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

โผลเ่หนือระดบัดนิ 0.50 เมตร) โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์37 ต าบลเขา

พนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ถงั 1 383,100                      

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์37 ต าบล

เขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ถงั 1 542,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์37 

ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ป้อมยาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์37 ต าบลเขาพนม 

อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ หลงั 1 198,500                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1,661,000                 

งบลงทนุ 1,661,000                 

ครุภณัฑ์ 1,661,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์37 ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 373,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์37 ต าบลเขาพนม อ าเภอเขา

พนม จงัหวดักระบี่ เครื่อง 5 141,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์37 

ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ เครื่อง 10 232,000                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 4,923,900                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นทศันศิลป์  นาฏศิลป์ ดนตรี และกฬีา 4,923,900                 

งบลงทนุ 4,923,900                 

ครุภณัฑ์ 3,923,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่  ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั ถงั 1 15,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,208,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่  ต าบลคลองท่อมใต ้

 อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ คนั 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่  ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,900                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่  ต าบลคลองท่อมใต ้

 อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่  ต าบล

คลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 37,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยา

ลยักระบี่  ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่  ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยา

ลยักระบี่  ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ฬีา 616,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ฬีาอืน่ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่  

ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 8 616,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยักระบี่  ต าบลคลองท่อมใต ้

อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 263,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 263,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 263,000                   

งบด าเนินงาน 263,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 263,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 263,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 397,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 397,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 88,000                     

งบด าเนินงาน 88,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 88,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 88,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 10,000                     

งบด าเนินงาน 10,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 299,000                   

งบด าเนินงาน 299,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 299,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 299,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 46,702,400                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 24,589,300                
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โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 24,589,300                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 24,589,300                

งบอดุหนุน 24,589,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 24,589,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 24,589,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 4,690,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,078,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,110,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,227,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 14,482,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 22,113,100                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 16,891,800                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 16,891,800                

งบลงทนุ 16,891,800                

ครุภณัฑ์ 4,380,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 880,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีระบี่ ต าบลหว้ย

ยูง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ เครื่อง 40 880,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางบญัชพีรอ้มซอฟตแ์วรแ์ละ

ระบบ E-Testing  วทิยาลยัการอาชพีคลองท่อม  ต าบลคลองท่อมใต ้

อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบเครือขา่ย

และอปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย วทิยาลยัการอาชพีอ่าวลกึ ต าบลคลอง

หนิ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี ่ ชดุ 1 2,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,511,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,511,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยว์ทิยบริการพรอ้มครุภณัฑ ์พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 

1,088 ตารางเมตร ( 2 ชัน้)  วทิยาลยัการอาชพีคลองท่อม ต าบลคลองท่อม

ใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ หลงั 1 12,511,800                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 2,950,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 2,950,000                 

งบลงทนุ 2,950,000                 

ครุภณัฑ์ 2,950,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองระบบคอมมอลเรลเทอรโ์บแบบแผงพรอ้ม

ซอรฟ์แวรท์  างานแบบอนิเตอรแ์อคทฟีเชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยั

สารพดัช่างกระบี่  ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 2,950,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,271,300                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,271,300                 

งบลงทนุ 2,271,300                 

ครุภณัฑ์ 2,271,300                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 600,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัเทคนิคกระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืง เครื่อง 20 600,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,671,300                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการงานครวัโรงแรม  วทิยาลยัเทคนิค

กระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 1,671,300                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 79,197,000                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 79,095,600                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 60,522,900                

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 51,832,800                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 51,832,800                

งบลงทนุ 51,832,800                

ครุภณัฑ์ 9,260,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 125 

ปอนด ์โรงพยาบาลเกาะลนัตา ต าบลเกาะลนัตานอ้ย อ าเภอเกาะลนัตา เครื่อง 1 760,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลกระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลกระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็ส่วนตน้แบบ

คมชดัสูงพรอ้มชดุควบคุมสญัญาณภาพ โรงพยาบาลอ่าวลกึ ต าบลอ่าวลกึใต ้

 อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 3,700,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลปลายพระยา ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดั เครื่อง 1 3,550,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,572,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,377,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 32 หอ้ง (16 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 4 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ 928 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) (รวมค่าขนส่ง 30%) โรงพยาบาลเกาะลนัตา ต าบลเกาะลนัตา หลงั 1 20,541,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คลส.2ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเกาะจ า ต าบลเกาะศรีบอ

ยา อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ (พื้นที่เกาะบวกค่าขนส่ง 30%) หลงั 1 2,102,900                    

รายการระดบัที1่: อาคารแฟลตแพทย ์40 ยูนิต (6 ชัน้) เป็นอาคาร คสล. 6 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 5,269 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลกระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ หลงั 1 7,733,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,195,200                   

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้า เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 48,000 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลเกาะ

ลนัตา ต าบลเกาะลนัตานอ้ย อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ รายการ 1 4,120,000                    

รายการระดบัที1่: ทางเดนิเชือ่มระหวา่งอาคาร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 200 

เมตร พื้นที่ใชส้อยประมาณ 600 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

(รวมค่าขนส่ง 30%) โรงพยาบาลเกาะลนัตา ต าบลเกาะลนัตานอ้ย อ าเภอ รายการ 1 8,075,200                    

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 8,690,100                 

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 8,690,100                 
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งบลงทนุ 8,690,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,690,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,690,100                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี ขนาด 100 ลูกบาศกเ์มตร/วนั เป็น

อาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 200 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลเกาะลนัตา ต าบลเกาะลนัตานอ้ย อ าเภอเกาะลนัตา ระบบ 1 8,690,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 18,572,700                

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 18,572,700                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 17,599,900                

งบลงทนุ 17,599,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,599,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,579,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว)  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเขาพนม ต าบลเขาพนม อ าเภอ หลงั 1 1,193,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอล าทบั ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั หลงั 1 1,193,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอคลองท่อม ต าบลคลองท่อมใต ้ หลงั 1 1,193,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,648,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อย 285 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอคลองท่อม ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั หลงั 1 3,648,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอคลองท่อม พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 260 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอคลองท่อม 

ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ รายการ 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ทาสแีฟลต ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบี่ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 2,854 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบี่ ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ รายการ 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,372,500                    

รายการระดบัที1่: รัว้ คสล. สแตนเลส ความยาว 63.20 เมตร พรอ้มป้าย

ส านกังาน และประตูเขา้ออก 2 ชดุ กวา้ง 5.50 เมตร สูง 1.20 เมตร พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 350 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอคลองท่อม 

ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ รายการ 1 795,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งและปรบัปรุงร ัว้สแตนเลส ดา้นหนา้/ดา้นหลงั 

ความยาวรวมไม่นอ้ยกวา่ 90 เมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบี่ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ทางเชือ่มระหวา่งอาคาร พื้นที่ใชส้อย 20 ตารางเมตรและ

ลาน คศล. พรอ้มรางระบายน า้ พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 700 ตารางเมตร ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก าแพงกัน้ดนิ คอนกรีตเสริมเหลก็ (ชนิดตอกเสาเขม็) 

ขนาด 80 เมตร x 4 เมตร พื้นที่ใชส้อยประมาณ 320 ตารางเมตร 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภออ่าวลกึ ต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดั รายการ 1 4,800,000                    
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รายการระดบัที1่: สรา้งคูระบายน า้ในส านกังานสาธารณสุขอ าเภอคลองท่อม

 พื้นที่ใชส้อยประมาณ 260 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอคลอง

ท่อม ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ รายการ 1 177,500                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 972,800                   

งบลงทนุ 972,800                   

ครุภณัฑ์ 972,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 972,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือ LED ขาว

ด า ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ เครื่อง 5 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายการท างานส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่

ขา่ย (Server Load Balance) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบี่ ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ เครื่อง 9 55,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ เครื่อง 10 57,000                        

กรมควบคุมโรค 93,400                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 93,400                     

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 93,400                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 93,400                     

งบลงทนุ 93,400                     

ครุภณัฑ์ 93,400                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 84,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ท่า

อากาศยานกระบี่ ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าเรือกระบี่ ต าบลไส

ไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าเรือกระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืง

กระบี่ จงัหวดักระบี่ ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่า

อากาศยานกระบี่ ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่าเรือ

กระบี่ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 4,500                         

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 8,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,000                      
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ผลติภณัฑสุ์ขภาพและสถานประกอบการไดร้บัการก ากบัดูแลและตรวจสอบใหม้ี

มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่  าหนด 8,000                      

ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของผลติภณัฑสุ์ขภาพใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 8,000                      

งบลงทนุ 8,000                      

ครุภณัฑ์ 8,000                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 8,000                         

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ด่านอาหารและยาท่าอากาศยาน

กระบี่     อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 8,000                         

กระทรวงอตุสำหกรรม 499,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 499,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 499,000                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 499,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 499,000                   

งบลงทนุ 499,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 499,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 499,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารจอดรถ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ 

จงัหวดักระบี่ หลงั 1 499,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 42,909,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 5,420,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,420,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 4,990,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 4,990,000                 

งบอดุหนุน 4,990,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,990,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองสน ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธรรมาวุธสรนาราม ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เจริญทรวงศ ์ต าบลดนิอดุม อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาลอ้ม ต าบลเขาใหญ่ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัภูมบิรรพต ต าบลเขาดนิ อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถ า้วารีริน ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะลนัตา ต าบลเกาะลนัตาใหญ่ อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เฉลมิพนมบรรพต ต าบลเขาดนิ อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ วดั 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัแกว้โกรวาราม ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ วดั 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการก่อสรา้งปรบัปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพษิวดับางผึ้ง ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,800,000                    

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 430,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 430,000                   

งบอดุหนุน 430,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 430,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัแกว้

โกรวาราม ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 430,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 37,489,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 413,000                   

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 413,000                   

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 413,000                   

งบลงทนุ 413,000                   

ครุภณัฑ์ 413,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.บา้นแผ่นดนิเสมอ ต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอ

คลองท่อม จงัหวดักระบี่ (กก.ตชด.42) หอ้ง 1 413,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 37,076,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 37,076,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 37,076,000                

งบลงทนุ 37,076,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,076,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 37,076,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 50 ครอบครวั สภ.อ่าวนาง   ต าบลอ่าวนาง 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ หลงั 1 37,076,000                   

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดักระบี่ ต าบลไสไทย 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดักระบี่  ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 2 49,600                        
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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 าจงัหวดักระบี่  ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 126,957,500               

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 40,283,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 28,173,600                

โครงการจดัต ัง้ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยรีะดบัสากล 28,173,600                

พฒันาศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่ปรบัปรุงมาตรฐานการแปรรูปไมแ้ละผลติภณัฑไ์ม ้

เศรษฐกจิจากป่าปลูก 28,173,600                

งบลงทนุ 28,173,600                

ครุภณัฑ์ 7,730,200                    

ครุภณัฑโ์รงงาน 7,730,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเลือ่ยและอปุกรณ์ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 36 น้ิว 

มอเตอร ์25 แรงมา้ ต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 6 2,118,600                    

รายการระดบัที1่: ท่ออดัน า้ยา เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 1.90 เมตร ยาว 6 เมตร 

พรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ ต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบดูดฝุ่ น พรอ้มยุง้เกบ็ มอเตอร ์30 แรงมา้ ต าบล

คลองยา อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ระบบ 1 1,311,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องไส 2 หนา้ กวา้ง 45 เซนติเมตร ต าบลคลองยา 

อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: Rip saw ต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: Radial arm saw ต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดั เครื่อง 1 150,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,443,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,436,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงงานแปรรูปไม ้ขนาด 29 x 40 เมตร พรอ้ม

ระบบไฟฟ้า ต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ หลงั 2 7,188,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเตาอบไม ้ต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลกึ หลงั 1 3,423,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารโรงเกบ็ไมแ้ปรรูป ขนาด 20 x 40 เมตร 

ต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ หลงั 1 6,825,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 3,007,400                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า 500 KVA ต าบลคลองยา อ าเภอ

อ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 946,800                      

รายการระดบัที1่: ระบบไฟฟ้าอาคารโรงงานแปรรูปไม ้ต าบลคลองยา อ าเภอ

อ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ ระบบ 2 2,060,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,924,200                

โครงการส่งเสริมและพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 10,924,200                

พฒันาพื้นทีส่วนป่าทีม่ศีกัยภาพใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 10,924,200                

งบลงทนุ 10,924,200                

ครุภณัฑ์ 774,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 774,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ต าบลเพหลา อ าเภอคลอง เครื่อง 10 230,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ต าบลเพหลา อ าเภอคลอง เครื่อง 12 343,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลเพหลา อ าเภอคลอง เครื่อง 5 201,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,150,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,150,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกั 2 ชัน้ จ านวน 10 หอ้ง ต าบลเพหลา 

อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ หลงั 2 6,390,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัช ัน้เดยีว 2 หอ้งนอน ขนาด 9 x 12 เมตร

 ต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ หลงั 3 3,760,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 202,400                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 202,400                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 202,400                   

งบอดุหนุน 202,400                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 202,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดักระบี่ ไร่ 280 202,400                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 983,100                   

ชา้งเลี้ยงเพือ่การอนุรกัษ์ 983,100                   

คุม้ครองและอนุรกัษช์า้งไทย 983,100                   

งบลงทนุ 983,100                   

ครุภณัฑ์ 805,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 71,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั ต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็ ขนาด 5 ฟตุ พรอ้มกระจก ต าบลเพหลา 

อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ตวั 5 35,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊รบัแขก พรอ้มโตะ๊กลางกระจก ต าบลเพหลา อ าเภอ

คลองท่อม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 12,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 51,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 120 ซซี ีต าบลเพหลา 

อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ คนั 1 51,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 63,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ต าบลเพ

หลา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) ต าบล

เพหลา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ เครื่อง 2 15,400                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 560,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านไมโครชฟิ Microchip reader ต าบลเพหลา 

อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 40,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ Hematocrit (เครื่องปัน่เลอืด) ต าบลเพหลา 

อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหก์า๊ซในเลอืด ต าบลเพหลา อ าเภอ

คลองท่อม จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 440,000                      
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ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

ต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ เครื่อง 4 48,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูก้นัชื้น ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 ลติร ต าบลเพหลา อ าเภอ

คลองท่อม จงัหวดักระบี่ ตู ้ 2 11,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 177,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 177,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคอกชา้งป่วย ต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม แห่ง 1 177,600                      

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 1,023,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,023,700                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 1,023,700                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 1,023,700                 

งบลงทนุ 28,400                     

ครุภณัฑ์ 28,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ถงั 1 5,200                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ เครื่อง 1 23,200                        

งบอดุหนุน 995,300                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 995,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 995,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 234,900                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานกระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั คนั 1 234,900                      

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

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานกระบี่ ต าบลปากน า้ 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2564 แห่ง 1 540,000                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานกระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอ

เมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 540,000                      

การประปาส่วนภูมภิาค 28,572,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 28,572,000                

โครงการพฒันาเมอืงทอ่งเทีย่วหลกัใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ (Smart City) และมรีะบบ

ขนส่งมวลชน (Monorail) 28,572,000                

ค่าปรบัปรุงเสน้ทอ่ (ภาคใต)้ 13,848,000                

งบลงทนุ 13,848,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,848,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,848,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงเสน้ท่อ ถนนเขาพนม - ชยับุรี อ าเภอเขาพนม

 จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 5,160,000                    
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รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงเสน้ท่อ ซอยหุตางกูล 1 ต าบลปากน า้ อ าเภอ

เมอืง จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 232,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงเสน้ท่อ ตลาดสดเทศบาลต าบลอ่าวลกึใต ้

ต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 5,135,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงเสน้ท่อ บริเวณ ทล.หมายเลข 4038 ตอนแยก

เขา้กระบี่ - ทางแยกเขา้ล  าทบั(ซา้ยทาง) หมู่ 5 ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั แห่ง 1 1,934,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงเสน้ท่อ บริเวณ ทล.หมายเลข 4038 ตอนแยก

เขา้กระบี่ - ทางแยกเขา้ล  าทบั(ขวาทาง) หมู่ 5 ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั แห่ง 1 1,387,000                    

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ (ภาคใต)้ 14,724,000                

งบลงทนุ 14,724,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,724,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,724,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนแหลมกรวด (ซา้ยทาง)

 ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 2,871,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนลกิตไ์นตฝ์ัง่ขวา 

ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,514,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนช่องพล ีหมู่ 1 ต าบล

อ่าวนาง อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,324,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยทอนนกววั ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,419,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนเพชรเกษม-เกาะไทร 

ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 766,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นท่ายาง-หาดยาว ต าบล

คลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 2,838,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยเทคโน-ท่าเรือ ต าบล

เหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 2,734,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนบา้นใต-้ท่าหนิ ต าบล

คลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,258,000                    

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 57,078,500                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 56,578,500                

โครงการการบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาสนามกฬีา 56,578,500                

การบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาสนามกฬีา 56,578,500                

งบลงทนุ 56,578,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,578,500                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 54,400,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสนามกฬีาจงัหวดักระบี่ ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืง

 จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 26,400,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาไฟฟ้าส่องสนามฟตุบอล 1,200 LUX สนาม

กฬีาจงัหวดักระบี่ ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี่  จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 28,000,000                   

ค่าควบคุมงาน 2,178,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งสนามกฬีาจงัหวดักระบี่ ต าบลอ่าว

นาง อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 358,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งเสาไฟฟ้าส่องสนามฟตุบอล 1,200 

LUX สนามกฬีาจงัหวดักระบี่ ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี่  จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 1,820,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 500,000                   

การบริหารจดัการองคก์รและการบริการทางการกฬีา 500,000                   
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ยกระดบัศูนยบ์ริการกฬีาของ กกท. ทีม่มีาตรฐานการใหบ้ริการเพือ่รองรบัการพฒันา

กฬีาและการออกก าลงักาย 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซมอาคารส านกังาน กกท. จงัหวดั

กระบี่  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 500,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 269,009,100               

จงัหวดักระบี่ 195,707,100              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 195,707,100              

การพฒันาดา้นสงัคม 71,746,400                

วคัซนีครอบครวัคนืตน้กลา้ใหฟ้้าใส 2,750,700                 

งบด าเนินงาน 2,750,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,750,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 591,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 336,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 48,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ คนั 0 160,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเกบ็และบนัทกึขอ้มูล งาน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องเสยีง เครื่อง 0 87,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 928,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 928,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 652,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 163,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 189,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 219,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 22,600                        

พฒันาชมุชนตน้แบบชาวเล 1,412,300                 

งบด าเนินงาน 1,412,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,412,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 336,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 461,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเวทเีสวนาวถิชีาวเลและวถิี คร ัง้ 0 63,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักกิจรรมถา่ยทอดภูมปิญัญาและสบืสาน

วฒันธรรมชาวเล ครัง้ 0 44,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมพฒันาศกัยภาพและการ

เชือ่มโยงเครือขา่ยเยาวชนชาวเล ครัง้ 0 53,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษว์ฒันธรรม

ประเพณีวถิชีาวเล ครัง้ 0 126,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมจดัการวฒันธรรมชมุชนชาวเล 

ชาติพนัธุเ์ชงิพาณิชย์ คร ัง้ 0 175,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 240,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 240,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 373,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 150,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 73,800                        

พฒันาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ความสะดวกและความปลอดภยัในการสญัจรของประชาชน 36,840,000                

งบลงทนุ 36,840,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,840,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 36,840,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สายแยกทาง

หลวงชนบท กบ 4021-บา้นนิคมสหกรณ์  ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 1.600 

กโิลเมตร ต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ สายทาง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบางหนิงาม - หนอง

พลอง หมู่ 3 ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 2.000 กโิลเมตร ต าบลเขาต่อ อ าเภอ

ปลายพระยา จงัหวดักระบี่ สายทาง 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบางแกว้ใต ้กวา้ง 

10.00 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 0.305 กโิลเมตร พรอ้มก่อสรา้งคูระบาย

น า้ ขนาดกวา้ง 0.70 เมตร ลกึ 0.80 เมตร ยาว 610 เมตร ต าบลปลายพระ

ยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ สายทาง 1 6,640,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีตสายบา้นควน

สบาย - ทุ่งปรือ หมู่ที่ 9 ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 2.000 กโิลเมตร ต าบลเพหลา

 อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ สายทาง 1 12,000,000                   

ยกระดบัผลติภณัฑช์มุชนจงัหวดักระบีใ่หไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน 4,327,400                 

งบด าเนินงาน 4,327,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,327,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 162,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมจ าหน่ายสนิคา้ OTOP 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและจดัท าบรรจภุณัฑ์ งาน 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 104,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 104,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 124,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 124,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 120,000                      

สบืสานศิลปวฒันธรรมวถิถีิน่กระบี่ 2,162,500                 

งบด าเนินงาน 2,162,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,162,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 239,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 689,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 516,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมสบืทอดการแสดงทาง

ศิลปวฒันธรรมกระบี่ คร ัง้ 0 516,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 413,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 413,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 68,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 235,300                      

กระบีเ่มอืงสุขภาพ 1,686,300                 

งบด าเนินงาน 1,436,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,436,300                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,111,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,111,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 192,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 92,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 50,000                        

งบลงทนุ 250,000                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 250,000                      

รายการระดบัที1่: กรงขงัสตัว ์ขนาด 82x55x71 เซนติเมตร ต าบลไสไทย 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ กรง 50 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ผ่าตดัสแตนเลส  ขนาด 110x60x80 เซนติเมตร 

ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตวั 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ผ่าตดัท าหมนัสตัว ์ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืง

กระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 5 25,000                        

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน

อ าเภออ่าวลกึ 13,567,200                

งบลงทนุ 13,567,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,567,200                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,470,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง สระน า้บา้นตน้บก ความจปุริมาตร 40,000 

ลูกบาศกเ์มตร ต าบลแหลมสกั อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 2,470,200                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,097,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจร ถนนอ่าวลกึ - แหลมสกั กม.0+000 ถงึ

 2+050 ผวิจราจรกวา้งเฉลีย่ 13.00 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 2.050 

กโิลเมตร ต าบลอ่าวลกึ อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ สายทาง 1 11,097,000                   

ค่าใชจ่้ายบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 9,855,900                 

อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมุารี 3,236,900                 

งบด าเนินงาน 2,436,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,436,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 86,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,376,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,376,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 195,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 36,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 58,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 25,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 315,400                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 26,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 7,100                         

งบลงทนุ 800,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 800,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 800,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลากลางน า้ 8 เหลีย่ม ขนาด 6.14 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ 61.50 ตารางเมตร ต าบลเขาคราม อ าเภอเมอืงกระบี่ หลงั 1 800,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพสถานีขนถา่ยขยะมลูฝอยต าบลศาลาด่าน 6,619,000                 

งบลงทนุ 6,619,000                 

ครุภณัฑ์ 6,619,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,119,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบเปิดขา้งเททา้ย ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลนัตา คนั 1 2,119,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถขดุตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงมา้ ต าบลศาลาด่าน 

อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ คนั 1 4,500,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 4,991,300                 

กระบีเ่มอืงสขีาว 3,067,000                 

งบด าเนินงาน 3,067,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,067,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 179,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 441,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสิง่ของ 0 441,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,314,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,314,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 948,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 298,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 429,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 220,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 63,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 8,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 5,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,000                         

กระบีเ่มอืงคุณธรรม 1,924,300                 

งบด าเนินงาน 1,924,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,924,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 437,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสิง่ของ 0 11,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,208,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,208,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 80,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

การพฒันาดา้นเกษตร 26,612,500                

พฒันาศกัยภาพการผลติปาลม์น า้มนัจงัหวดักระบี่ 9,083,800                 

งบด าเนินงาน 5,596,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,596,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 76,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 574,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 296,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานวนัรณรงคป์าลม์คุณภาพ ครัง้ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมประชาสมัพนัธโ์ครงการปาลม์ ครัง้ 0 127,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,645,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,645,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 231,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 130,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 50,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 57,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,933,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 67,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 10,000                        

งบลงทนุ 3,487,800                 

ครุภณัฑ์ 3,487,800                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัยอ่ยซากพชื ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา เครื่อง 4 640,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมปุ๋ ยเคม ีจงัหวดักระบี่ เครื่อง 6 1,200,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 766,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 220 KVA พรอ้มอปุกรณ์   

ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 766,200                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 881,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจขุวดอตัโนมตัิ  ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา

 จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 881,600                      

กระบีต่ามรอยศาสตรพ์ระราชา 5,719,700                 

งบด าเนินงาน 5,174,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,174,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 611,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 571,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ คนั 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,276,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,276,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 465,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 64,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 301,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 822,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 51,700                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 215,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสารและต ารา เลม่ 0 40,100                        

งบลงทนุ 545,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 545,000                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 545,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค (ขยายท่อน า้ประปา HDPE) 

ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 2,640 เมตร และสิง่ก่อสรา้งประกอบ) ฝายคลองน า้

ตาย ต าบลทบัปริก อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ ระบบ 1 545,000                      

พฒันาอาชพีเกษตรกรเชื่อมโยงการทอ่งเทีย่วจงัหวดักระบี่ 4,154,800                 

งบด าเนินงาน 2,269,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,269,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 46,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมประชาสมัพนัธท์่องเที่ยวเชงิ

เกษตรจงัหวดักระบี่ งาน 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาสถานที่จ  าหน่ายสนิคา้ในแหลง่

ท่องเที่ยวเชงิเกษตร 8 จดุ ครัง้ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 95,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 45,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,127,400                    

งบลงทนุ 1,885,000                 

ครุภณัฑ์ 435,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 335,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจสูุญญากาศ ขนาดความยาวหอ้งซลี 520 

มลิลเิมตร ความกวา้ง 520 มลิลเิมตร ความลกึ 100 มลิลเิมตร ต าบลหว้ย

ยูง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ เครื่อง 2 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดเครื่องแกง ขนาดมอเตอร ์1/3 แรงมา้ 

ความสามารถเครื่องบดเฉลีย่ 50 กโิลกรมัต่อช ัว่โมง ต าบลสนิปุน อ าเภอเขา เครื่อง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเยบ็ถงุ ขนาดมอเตอร ์90 วตัต ์ก าลงัไฟ 220 โวลล์

 ต าบลหนา้เขา อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุผลติกอ้นเชื้อเห็ด ขนาดเตาน่ึงสามารถบรรจกุอ้นเห็ดได ้

 1,000 กอ้น ต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ ชดุ 1 100,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,450,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารผลติของกลุม่แม่บา้นเกษตรกร ขนาด 5x30

 เมตร ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ หลงั 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารผลติของกลุม่แม่บา้นเกษตรกร ขนาด 

5x12 เมตร ต าบลโคกหาร อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ หลงั 1 350,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารผลติของกลุม่แม่บา้นเกษตรกร ขนาด 

5x12 เมตร ต าบลหนา้เขา อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ หลงั 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและต่อเติมโรงเรือนของวสิาหกจิชมุชนแปรรูปเห็ด

 ขนาด 3.5x13.5 เมตร บา้นพรุเตียว ต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จงัหวดั หลงั 1 250,000                      

ส่งเสริมการผลติปศุสตัวสู่์มาตรฐาน 5,700,000                 

งบด าเนินงาน 2,104,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,104,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 28,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 485,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงาน คน 0 280,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานวนัปศุสตัว ์ งาน 0 205,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 182,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 182,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 140,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 1,000,000                    

งบลงทนุ 3,595,200                 

ครุภณัฑ์ 3,595,200                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 3,570,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ ขนาดใบมดีสบัยาว 10 น้ิว ขนาด

เครื่องยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ 13 แรงมา้ ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั เครื่อง 50 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารสตัวท์เีอม็อารพ์รอ้มเครื่องยนต ์  ต าบล

ไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 20 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุซองบงัคบัสตัวเ์พือ่การผสมเทยีม   ต าบลไสไทย 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 50 500,000                      

รายการระดบัที1่: แผงเหลก็ส าหรบัแพะ  ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ แผง 160 320,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 25,200                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์  ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดั ตวั 5 25,200                        

ส่งเสริมอาชพีประมงทางเลอืกและสนบัสนุนองคก์รชมุชนประมงทอ้งถิน่ดา้นการ

บริหารฟ้ืนฟูบริหารจดัการทรพัยากรประมงโดยการมส่ีวนร่วม 1,954,200                 

งบด าเนินงาน 1,170,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,170,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 870,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 870,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

งบลงทนุ 784,000                   

ครุภณัฑ์ 784,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 655,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊สแตนเลส 4 ชัน้ ขนาด 150x150x150 เซน็ติเมตร 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 10 180,000                      



88 / 91

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04810000 จงัหวดักระบี่

รายการระดบัที1่: โตะ๊สแตนเลสชัน้เดยีว ขนาด 180x80x85 เซนติเมตร 

ปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตวั 10 120,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัแกส๊ ขนาด 15 กโิลกรมั  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง

กระบี่ จงัหวดักระบี่ ถงั 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: เตาเร่งพรอ้มปรบัขาต ัง้สีเ่หลีย่มสูง ต าบลปากน า้ อ าเภอ

เมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตวั 10 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ชนิดแบบนอน  ขนาด 9.5 คิว ต าบลปากน า้ อ าเภอ

เมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ตู ้ 10 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีสูญญากาศ ขนาดตวัเครื่องไม่นอ้ยกวา่ 30x13x6

 เซน็ติเมตร  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ เครื่อง 10 65,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 129,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ลา้งท าความสะอาดสาหร่ายพวงองุน่ ต าบลปากน า้

 อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ ชดุ 3 129,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 82,501,000                

พฒันาชมุชนทอ่งเทีย่วตน้แบบแหลมสกั 12,092,300                

งบด าเนินงาน 1,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติและเผยแพร่รายการท่องเที่ยว

ออกอากาศท ัว่ประเทศผ่านรายการโทรทศัน1์ รายการ ความยาวไม่นอ้ย ครัง้ 0 1,200,000                    

งบลงทนุ 10,892,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,892,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 10,892,300                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสน้ทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบา้นอ่าวน า้ 

พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 700.00 เมตร ต าบลแหลม

สกั อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ เสน้ทาง 1 10,892,300                   

พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการและประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วจงัหวดักระบี่ 9,270,100                 

งบด าเนินงาน 9,270,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,270,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 464,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลลานตา ลนัตา 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานหนองทะเลนาคาเฟสติวลั ครัง้ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลดนตรีอ่าวนางบทีเฟสติวลั ครัง้ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,736,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,736,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,024,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 334,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 196,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 493,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 36,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 8,000                         

พฒันาถนนเขา้สู่แหลง่ทอ่งเทีย่วจงัหวดักระบี่ 26,100,000                

งบลงทนุ 26,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,100,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 23,700,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนพรอ้มไฟฟ้าส่องสวา่งหาดทบัแขก  ระยะทาง

ไม่นอ้ยกวา่ 600 เมตร ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ สายทาง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายทางเขา้ท่าเรือบ่อม่วง ระยะทางไม่นอ้ย

กวา่ 0.355 กโิลเมตร  ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ สายทาง 1 8,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีตและติดต ัง้ป้าย

แนะน าแหลง่ท่องเที่ยว สายทางเขา้น า้พรุอ้นเค็ม ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 1.800

 กโิลเมตร ต าบลหว้ยน า้ขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ สายทาง 1 12,100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งเขา้น า้ตกรอ้น ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 

1.700 กโิลเมตร  ต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 2,400,000                    

เสริมสรา้งความปลอดภยัใหก้บันกัทอ่งเทีย่วบริเวณพื้นทีห่ลกั 1,400,000                 

งบด าเนินงาน 1,400,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 448,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 448,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 348,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 348,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 103,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 380,500                      

พฒันาชมุชนทอ่งเทีย่ววถิชีมุชน วถิกีระบี่ 4,338,600                 

งบด าเนินงาน 4,338,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,338,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 298,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,225,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 11,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวเิคราะหแ์ละทดสอบผลติภณัฑ์ งาน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาทดสอบประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ งาน 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและจดัท าฉลากบรรจภุณัฑ์ ผลติภณัฑ์ 0 484,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 997,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 997,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,535,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 788,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 306,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 440,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 261,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

พฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพน า้พรุอ้นเค็ม 3,600,000                 

งบลงทนุ 3,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าส่องสวา่งตลอดเสน้ทางเขา้น า้พรุอ้นเค็มและ

ภายในบริเวณจดุบริการนกัท่องเที่ยว ต าบลหว้ยน า้ขาว อ าเภอคลองท่อม แห่ง 1 3,600,000                    

เมอืงกฬีาเพือ่การทอ่งเทีย่ว 8,000,000                 

งบด าเนินงาน 8,000,000                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแขง่ขนักระบี่มาราธอน ครัง้ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน Lanta Adventure Race 2019 ครัง้ 0 5,000,000                    

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วริมแมน่ า้หนา้เมอืงกระบี่ 11,200,000                

งบลงทนุ 11,200,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,200,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสาตามแนวเขือ่น ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 

645 เมตร ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ งาน 1 6,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทุ่นเทยีบเรือเพือ่การท่องเที่ยวและสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ พื้นที่ใชส้อยรวมไม่นอ้ยกวา่ 114.13 ตารางเมตร บริเวณหนา้เมอืง

กระบี่ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 4,700,000                    

ปรบัปรุงทา่เทยีบเรือเพือ่การทอ่งเทีย่ววงัโตะ๊เต่า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ซอ่มแซมท่าเรือวงัโตะ๊เต่า พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบและปรบัภูมทิศันโ์ดยรอบ ขนาด 16x37 เมตร ต าบลเขาคราม 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 6,500,000                    

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 73,302,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 73,302,000                

โครงการดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 73,302,000                

ปรบัปรุงทุ่นสะพานจอดเรืออ่าวไร่เลย ์จงัหวดักระบี่ 48,500,000                

งบลงทนุ 48,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 48,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทุ่นสะพานจอดเรือโดยสาร พรอ้มเสริมความ

กวา้งขา้งละ 1.00 เมตร ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 270.00 เมตร ต าบลอ่าวนาง 

อ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ แห่ง 1 48,500,000                   

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมยันานาชาต ิยกระดบัการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่

อนัดามนั Thailand Beinnale,  Krabi 2018 24,802,000                

งบด าเนินงาน 24,802,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,802,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,242,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติและติดต ัง้โครงสรา้งเพือ่ประกอบการ

สรา้งสรรคผ์ลงานของศิลปิน จงัหวดักระบี่ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติขอ้มูลประกอบศิลปินและแนวคิดของ

ผลงาน จงัหวดักระบี่ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเกบ็รวบรวมองคค์วามรู ้และจดัท าสารคดี

ผลงานศิลปะของศิลปินที่เขา้ร่วมโครงการ 0 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานประชมุ/เสวนาทางวชิาการพฒันาองค์

ความรูด้า้นศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัระหวา่งศิลปินต่างชาติและศิลปินไทย

กลุม่อนัดามนั จงัหวดักระบี่ 0 342,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองสือ่มวลชน 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        


