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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 3,061,036,914            

จงัหวดัพงังา 3,061,036,914            

ส านักนายกรฐัมนตรี 384,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 27 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

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

กระทรวงกลาโหม 35,000,000                

กองทพัเรือ 35,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 35,000,000                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 35,000,000                

การเตรียมความพรอ้มดา้นการส่งก าลงับ ารุง 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงพลศึกษามาตรฐาน ขนาด 22 x 48 ม. ฐท. งาน 1 35,000,000                   

กระทรวงการคลงั 48,141,400                

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 านกังานคลงัจงัหวดัพงังา  ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา คนั 1 1,288,000                    

กรมสรรพากร 46,853,400                

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 46,853,400                

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 46,853,400                

การจดัเกบ็ภาษอีากร 46,853,400                

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

04820000 จงัหวดัพงังา
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งบลงทนุ 46,853,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,853,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 46,853,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานสรรพากรพื้นที่พงังา พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบลถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 46,853,400                   

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 3,409,800                 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 3,409,800                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 3,103,000                 

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว เพือ่สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 3,103,000                 

เพิม่ศกัยภาพ และพฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 3,103,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,103,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการพฒันาศกัยภาพน า้พรุอ้นสู่

การเป็นผูป้ระกอบการที่มมีาตรฐานระดบัสากล จงัหวดัพงังา รายการ 0 3,103,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 262,900                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 262,900                   

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 262,900                   

งบลงทนุ 262,900                   

ครุภณัฑ์ 262,900                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 262,900                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดชนิดไอพ ี(ภายนอก 6 จดุ) ต าบลนบปริง 

อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 1 231,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน    

ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 2 15,400                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 43,900                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 43,900                     

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 43,900                     

งบลงทนุ 43,900                     

ครุภณัฑ์ 43,900                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 34,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานระดบั 3-6 ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา ตวั 2 12,400                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืง

พงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 9,500                         

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 805,600                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 120,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 120,000                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 120,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา  ต าบลทุ่งมะพรา้ว 

อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 120,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 19,300                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 19,300                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 19,300                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 19,300                     

งบลงทนุ 19,300                     

ครุภณัฑ์ 19,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัพงังา ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า ตวั 1 19,300                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 242,159,300               

กรมชลประทาน 228,262,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 41,006,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,226,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,226,000                 

งบลงทนุ 2,226,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,226,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,226,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ กม.1+670 -กม.2+220 ฝาย

คลองทบัยาว อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลเหล อ าเภอกะปง จงัหวดั รายการ 0 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัพงังา จงัหวดัพงังา รายการ 0 126,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 38,780,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 38,780,000                

งบลงทนุ 38,780,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,780,000                   
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 38,780,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนในบริเวณที่ท  าการชลประทานพงังา ต าบลถ า้

น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา  ระยะทาง 0.800 กม. รายการ 0 3,780,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเขา้หวังานฝายคลองนางยอ่น ระยะ 2 ต าบล

คุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา  ระยะทาง 5.800 กม. รายการ 0 35,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 69,870,000                

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 39,870,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 39,870,000                

งบลงทนุ 39,870,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,870,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 39,870,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงตน้คลองส่งน า้ LMC กม.0+015 - กม.0+155 

ฝายคลองนาเตย ต าบลบางทอง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบท่อส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย เริ่มตน้ กม.0+050

 ฝายคลองนางยอ่น ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 12,370,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC กม.3+500-4+125

 พรอ้มอาคารประกอบ ฝายคลองนาเตย  โครงการชลประทานพงังา 

ต าบลบางทอง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ฝายคลองบางใส  โครงการ

ชลประทานพงังา ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแนวท่อส่งน า้ 1R,3L-LMP 5 สาย ฝายคลอง

ถ า้  โครงการชลประทานพงังา ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนคนัดนิแนวท่อฝายคลองถ า้ 1 แห่ง  

โครงการชลประทานพงังา ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ LMC ฝายคลองล า

ไตรมาศ พรอ้มขดุลอกตะกอน ต ัง้แต่ กม.0+000  โครงการชลประทาน

พงังา ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงหนา้ฝายคลองล าไตรมาศพรอ้มขดุ

ลอกตะกอนดนิหนา้ฝาย  โครงการชลประทานพงังา ต าบลโคกเจริญ รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 1L-LMC ฝายคลองล า

ไตรมาศ ต ัง้แต่ กม.0+150  โครงการชลประทานพงังา ต าบลโคกเจริญ 

อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา รายการ 1 780,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ RMC ฝายคลองบ่อ

แสน พรอ้มขดุลอกตะกอน ต ัง้แต่ กม.0+000  โครงการชลประทานพงังา

 ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา รายการ 1 590,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ สาย 8ซา้ย - 1ขวา - สายใหญ่

ฝัง่ซา้ย ฝายคลองนางยอ่น  โครงการชลประทานพงังา ต าบลคุระ อ าเภอ

คุระบุรี จงัหวดัพงังา รายการ 1 1,080,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ 1ขวา - สายใหญ่ฝัง่ซา้ย กม.

7+930 - 9+036 ฝายคลองนางยอ่น  โครงการชลประทานพงังา ต าบลคุ

ระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานพงังา ต าบลถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา รายการ 1 1,000,000                    

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 30,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                



5 / 73

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04820000 จงัหวดัพงังา

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารป้องกนัตลิง่คลองตะกัว่ป่า ระยะที่ 3 ต าบลต าตวั 

อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 0 30,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 113,000,000              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 113,000,000              

บริหารจดัการน า้ภาคใต ้ 113,000,000              

งบลงทนุ 113,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 113,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 113,000,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารอดัน า้น า้ตกโตนหมอกพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลกะ

ไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายคลองบางหมาน พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลแม่นางขาว 

อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา รายการ 0 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารป้องกนัตลิง่คลองตะกัว่ป่า ระยะที่ 4 ต าบลโคก

เคียน อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา รายการ 0 35,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,386,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 4,386,000                 

การจดัการงานชลประทาน 4,386,000                 

งบลงทนุ 4,386,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,386,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทานพงังา 

ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา รายการ 0 800,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,886,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 1,886,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้สายใหญ่และสายซอย

 ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1 โครงการชลประทานพงังา ต าบลถ า้น า้ผุด 

อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา รายการ 0 492,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้สายใหญ่และสายซอย

 ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 .โครงการชลประทานพงังา  จงัหวดัพงังา รายการ 0 273,800                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน คลองส่งน า้สายใหญ่ และสายซอย 

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 .โครงการชลประทานพงังา จงัหวดัพงังา รายการ 0 870,200                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานพงังา ต าบลถ า้น า้

ผุด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา รายการ 0 250,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า ฝายคลองถ า้ โครงการชลประทาน

พงังา ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า ฝายคลองบ่อแสน .โครงการ

ชลประทานพงังา ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา รายการ 0 800,000                      

กรมประมง 28,200                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 28,200                     

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 28,200                     

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 28,200                     
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งบลงทนุ 28,200                     

ครุภณัฑ์ 28,200                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA  ขนาด 3,000

 ANSI Lumens ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 28,200                        

กรมปศุสตัว ์ 1,064,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 200,000                   

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบริหาร

จดัการฟารม์อยา่งเป็นระบบ 200,000                   

เพิม่มลูค่าปศุสตัว ์ 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั เครื่อง 4 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 864,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 864,000                   

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 าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดั คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 9,713,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 500,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 500,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัพงังา ไร่ 100 500,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 8,857,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 8,857,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 8,772,000                 

งบลงทนุ 8,772,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,772,000                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,772,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัพงังา กลา้ 3000000 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัพงังา กลา้ 1100000 1,122,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 1300 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เสีย่งต่อดนิถลม่ จงัหวดัพงังา ไร่ 200 1,100,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 85,000                     

งบลงทนุ 85,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 85,000                        

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัพงังา ไร่ 50 85,000                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 356,000                   

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 356,000                   

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 356,000                   

งบลงทนุ 356,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 356,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหล อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกระโสม อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลถ า้ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา บ่อ 5 89,000                        

กรมวชิาการเกษตร 1,443,300                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,443,300                 

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 957,000                   

ยกระดบัคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 957,000                   

งบลงทนุ 957,000                   

ครุภณัฑ์ 957,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั คนั 1 957,000                      

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 486,300                   

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 486,300                   

งบลงทนุ 486,300                   

ครุภณัฑ์ 486,300                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 486,300                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 24 

แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์ต่อพ่วง ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา คนั 1 486,300                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,575,200                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 90,000                     

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 90,000                     

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 90,000                     

งบอดุหนุน 90,000                     

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 90,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 90,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,485,200                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 1,485,200                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,438,200                 

งบลงทนุ 1,438,200                 

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา คนั 1 991,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 447,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 447,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถยนต ์ขนาด 12 คนั ขนาด 36*6 ตร.ม.

 หรือ 216 ตร.ม. ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืง

พงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 447,200                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 47,000                     

งบลงทนุ 47,000                     

ครุภณัฑ์ 47,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง 

อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา เครื่อง 1 9,000                         
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ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 73,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 73,600                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 73,600                     

จดัทีด่นิ 73,600                     

งบลงทนุ 73,600                     

ครุภณัฑ์ 73,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัพงังา  ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย    ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพงังา  ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอ ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพงังา ต าบลทา้ย

ชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 2 44,000                        

กระทรวงคมนาคม 1,172,128,500            

กรมเจา้ทา่ 13,044,800                

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 12,944,800                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 12,244,800                

ก่อสรา้งทา่เรือ 12,244,800                

งบลงทนุ 12,244,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,244,800                   

ค่าส ารวจออกแบบ 12,244,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบเพือ่ปรบัปรุง

ท่าเทยีบเรือมาเนาะ และท่าเทยีบเรือช่องหลาด จ.พงังา ฉบบั 0 12,244,800                   

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 700,000                   

การตรวจตราและควบคุมการเดนิเรือ 700,000                   

งบลงทนุ 700,000                   

ครุภณัฑ์ 700,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 700,000                      

รายการระดบัที1่: ยานพาหนะเคลือ่นที่บนผวิน า้ (JETSKI) ส านกังานเจา้ท่า

ภูมภิาคที่ 5 สาขาพงังา จ.พงังา ล  า 1 700,000                      

กรมการขนส่งทางบก 1,541,600                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,541,600                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

งบลงทนุ 1,541,600                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,541,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,541,600                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง 

อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 1,541,600                    

กรมทางหลวง 859,345,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 579,635,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 30,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดนิสอ - นา

เหนือ จ. พงังา แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4147 ตอน ล าแก่น - ทบัละม ุจ. แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 23,700,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 23,700,000                

งบลงทนุ 23,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,700,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 23,700,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดนิสอ - นาเหนือ กม. 2.82 23,700,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 525,935,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 525,935,000              

งบลงทนุ 525,935,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 525,935,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 525,935,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.ตะกัว่ป่า - บ.เขาหลกั - บ.โคกกลอย จ.พงังา กม. 28.03 180,018,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.ตะกัว่ป่า - อ.ทา้ยเหมอืง ตอน บ.ทบัละม ุ- บ.ทุ่ง

มะพรา้ว จ.พงังา กม. 10.3 195,917,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.ตะกัว่ป่า - อ.ทา้ยเหมอืง ตอน บ.บางสกั - บ.เขา

หลกั จ.พงังา กม. 16.156 150,000,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 100,000,000              

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วช ัน้น าแหง่

ใหมก่บัแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง 100,000,000              

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 100,000,000              

งบลงทนุ 100,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตะกัว่ป่า - บางสกั จ. แห่ง 1 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายส ี แห่ง 1 60,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 175,360,400              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 16,500,000                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 16,500,000                

งบลงทนุ 16,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,500,000                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 5 ชัน้ 16 ครอบครวั  แขวง

ทางหลวงพงังา จ.พงังา หลงั 1 16,500,000                   

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 145,359,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 141,890,000              

งบลงทนุ 141,890,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 141,890,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 141,890,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงพงังา กม. 542 42,590,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก 

ตอน 1 จ.พงังา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายส ีตอน 3 แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4311 ตอน พงังา - ทบัปุด ตอน 1 จ. แห่ง 1 12,700,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตะกัว่ป่า - บางสกั ตอน 1 จ. แห่ง 1 15,100,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก จ. แห่ง 1 49,500,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 3,469,000                 

งบลงทนุ 3,469,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,469,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,469,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัตะกัว่ทุ่ง (ขาออก) แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ตะกัว่ทุ่ง (ขาออก) จ.พงังา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัตะกัว่ทุ่ง (ขา แห่ง 1 1,869,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 13,501,400                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 11,002,000                

งบลงทนุ 11,002,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,002,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,002,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดนิสอ - นา

เหนือ ตอน 1 จ. พงังา แห่ง 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดนิสอ - นา

เหนือ ตอน 2 จ. พงังา แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตะกัว่ป่า - บางสกั จ. พงังา แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายส ีตอน

 1 จ. พงังา แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายส ีตอน

 2 จ. พงังา แห่ง 1 945,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายส ีตอน

 3 จ. พงังา แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4311 ตอน พงังา - ทบัปุด ตอน 3 แห่ง 1 1,527,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 2,499,400                 

งบลงทนุ 2,499,400                 

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    
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รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

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

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. จ.พงังา เครื่อง 1 97,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 152,500                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 152,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเปลีย่นหมอ้แปลงไฟฟ้า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. จ.พงังา แห่ง 1 152,500                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,350,000                 

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงพงังา 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 298,196,700              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 147,120,200              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 37,120,200                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 37,120,200                

งบลงทนุ 37,120,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,120,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 37,120,200                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองมะรุ่ย อ.ทบัปุด จ.พงังา ม. 80 15,075,200                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองกะปง อ.กะปง จ.พงังา ม. 120 18,945,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองกะปง อ.กะปง จ.พงังา ม. 60 3,100,000                    

โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง 110,000,000              

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง 110,000,000              

งบลงทนุ 110,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 110,000,000                 

ค่าที่ดนิ 110,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิถนนสาย ข9 และ ค3 ผงัเมอืงรวมชมุชนโคกกลอย - ทา้ยเหมอืง จ. ไร่ 91 110,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 139,802,500              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 6,297,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 5,937,000                 

งบลงทนุ 5,937,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,937,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,937,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองไทรมาศ อ.ทบัปุด จ.พงังา ม. 28 5,937,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 360,800                   

งบลงทนุ 360,800                   

ครุภณัฑ์ 360,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทพงังา ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 290,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะเกบ็ตวัอยา่งผวิจราจรคอนกรีตและแอสฟลัต์

คอนกรีตแบบไฟฟ้าพรอ้มเครื่องก าเนิดไฟฟ้า แขวงทางหลวงชนบทพงังา เครื่อง 1 290,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 118,702,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 118,702,000              

งบลงทนุ 118,702,000              

ครุภณัฑ์ 5,732,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,082,000                    

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทพงังา คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวง คนั 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบท คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทพงังา คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 112,970,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 112,970,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นคลองเคียน อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นคลองเคียน อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นบางไทร อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นบางไทร อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นบางไทร อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา แห่ง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นบางไทร อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

น า้ตกสระนางมโนราห ์อ.เมอืง จ.พงังา แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401

 - บา้นปากพู่ อ.กะปง จ.พงังา แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401

 - บา้นปากพู่ อ.กะปง จ.พงังา แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401

 - บา้นปากพู่ อ.กะปง จ.พงังา แห่ง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 402

 - บา้นไร่ด่าน อ.ตะกัว่ทุ่ง, ทา้ยเหมอืง จ.พงังา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 402

 - บา้นไร่ด่าน อ.ตะกัว่ทุ่ง, ทา้ยเหมอืง จ.พงังา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4311

 - บา้นบางพฒัน ์อ.เมอืง จ.พงังา แห่ง 1 1,500,000                    



14 / 73

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04820000 จงัหวดัพงังา

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 402

 - บา้นทุ่งโพธิ์ อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 415

 - แขวงทางหลวงชนบทพงังา อ.เมอืง จ.พงังา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4240

 - บา้นปลายหา้ง อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4240

 - บา้นปลายหา้ง อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 4290

 - บา้นปลายวา อ.กะปง จ.พงังา แห่ง 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 4311

 - บา้นฝายท่า อ.เมอืง จ.พงังา แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 4240

 - บา้นชา้งนอน อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 4240

 - บา้นชา้งนอน อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4090

 - เทศบาลท่านา อ.กะปง จ.พงังา แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.5007 แยกถนน อบจ.พงังา - บา้น

บางทอง อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.5041 เชือ่มถนน อบจ.พงังา - บา้น

ปากทางมะรุ่ย อ.ทบัปุด จ.พงังา แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พง.5041 เชือ่มถนน อบจ.พงังา - บา้น

ปากทางมะรุ่ย อ.ทบัปุด จ.พงังา แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทพงังา กม. 171 17,870,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 14,802,700                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 13,755,800                

งบลงทนุ 13,755,800                

ครุภณัฑ์ 1,300,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุท าความสะอาดป้ายจราจรและอปุกรณ์อ านวยความ

ปลอดภยั แขวงทางหลวงชนบทพงังา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร แขวงทาง

หลวงชนบทพงังา ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบ

พกพา แขวงทางหลวงชนบทพงังา ชดุ 1 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,455,800                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,455,800                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พง.4033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4240 - บา้นชา้งนอน อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา แห่ง 1 1,375,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พง.5041 เชือ่มถนน 

อบจ.พงังา - บา้นปากทางมะรุ่ย อ.ทบัปุด จ.พงังา แห่ง 1 1,522,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พง.1030 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - น า้ตกโตนไพร อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พง.5029 แยกทาง

หลวงชนบท พง.1004 - บา้นเจา้ขรวั อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา แห่ง 1 2,785,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พง.4003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4240 - บา้นปลายหา้ง อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา แห่ง 1 2,985,000                    
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทพงังา แห่ง 1 1,848,800                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทพงังา แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 11,274,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 8,074,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 8,074,000                 

งบลงทนุ 8,074,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,074,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,074,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พง.

1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นป่ากอ อ.เมอืง จ.พงังา แห่ง 1 1,574,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พง.

1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นคลองเคียน อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา แห่ง 1 6,500,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 3,200,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 3,200,000                 

งบลงทนุ 3,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,200,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พง.004

 สะพานท่านเจา้ฟ้า อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา แห่ง 1 3,200,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 51,389,500                

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 26,759,100                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 12,326,000                

โครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 7,980,800                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 7,980,800                 

งบรายจ่ายอื่น 7,980,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกเสริมปะการงั จงัหวดัพงังา ไร่ 20 4,988,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกเสริมหญา้ทะเล จงัหวดัพงังา ไร่ 24 2,992,800                    

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                        
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        

โครงการบริหารจดัการและซอ่มแซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 3,556,000                 

บริหารจดัการเเละซอ่มเเซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 3,556,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,556,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการซอ่มเเซมทุ่นผูกจอดเรือ จงัหวดัพงังา จดุ 60 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดต ัง้ทุ่นผูกจอดเรือใหม่ จงัหวดัพงังา จดุ 45 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดต ัง้ทุ่นเเสดงเเนวเขต จงัหวดัพงังา เมตร 700 406,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,208,700                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,208,700                 

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคใต)้ 1,208,700                 

งบด าเนินงาน 1,208,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,208,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 446,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 114,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 353,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 54,400                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 13,224,400                

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 13,224,400                

บริหารจดัการทรพัยากรทางทะเล 9,994,800                 

งบรายจ่ายอื่น 9,994,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าและวางปะการงัเทยีม จงัหวดัพงังา แท่ง 1338 9,994,800                    

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 3,229,600                 

งบลงทนุ 3,229,600                 

ครุภณัฑ์ 2,740,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,740,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 209 ต าบล

ถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ล  า 1 480,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 304 ต าบล

ถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ล  า 1 1,879,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือยางทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 105 

ต าบลถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ล  า 1 381,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 488,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 488,700                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัพงังา กลา้ 77000 223,300                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัพงังา ไร่ 229 265,400                      

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 2,539,800                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,539,800                 

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 1,966,000                 
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จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 1,966,000                 

งบลงทนุ 1,966,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,966,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,966,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นป่ายาง หมู่ที่ 10 

ต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นปากพู่ (รองหงสท์อง

รฐัรงัสรรค)์หมู่ที่ 4 ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 333,800                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 333,800                   

งบลงทนุ 333,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 333,800                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบางทอง  หมู่ที่ 2 ต าบล

บางทอง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 333,800                      

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 240,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 240,000                   

งบลงทนุ 240,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 240,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขาปิหลาย หมู่ที่ 14 ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 15,695,200                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 10,618,000                

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วบนบกบริเวณตอนในของภาค 10,618,000                

พฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วภาคใต ้2 สมทุร (ภาคใต)้ 10,618,000                

งบลงทนุ 10,618,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,618,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,618,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคใต)้ อทุยาน

แห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์จงัหวดัพงังา แห่ง 1 10,618,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,813,000                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 1,008,000                 

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 1,008,000                 

งบลงทนุ 1,008,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,008,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,008,000                    

รายการระดบัที1่: กรงเลี้ยงลงิ จงัหวดัพงังา กรง 10 1,008,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 805,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 805,000                   

งบลงทนุ 805,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 805,000                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 805,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัพงังา ระวาง 70 420,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัพงังา กโิลเมตร 35 385,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 585,000                   

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 585,000                   

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 585,000                   

งบลงทนุ 585,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 585,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 585,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัพงังา ไร่ 150 585,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,679,200                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 2,679,200                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 2,679,200                 

งบลงทนุ 2,679,200                 

ครุภณัฑ์ 2,525,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาดความจไุม่นอ้ย

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

ครุภณัฑก์ารเกษตร 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 154,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 154,200                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัพงังา กโิลเมตร 30 154,200                      

กรมป่าไม ้ 6,395,400                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,360,000                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 1,360,000                 

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 1,360,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,360,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัพงังา หมู่บา้น 30 360,000                      

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

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 780,800                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 780,800                   

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 217,700                   

งบด าเนินงาน 167,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 167,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 151,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 8,100                         

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัพงังา หมู่บา้น 1 50,000                        

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคใต ้ 563,100                   
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งบด าเนินงาน 43,100                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 43,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 32,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500                           

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500                           

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ จงัหวดัพงังา กโิลเมตร 1 400,000                      

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 4,254,600                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 4,254,600                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 2,157,900                 

งบลงทนุ 2,157,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,157,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,284,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานโครงการพระราชด าริ จงัหวดัพงังา แห่ง 1 1,284,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 873,900                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัพงังา กลา้ 110000 319,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัพงังา กลา้ 60000 456,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัพงังา กโิลเมตร 10 51,400                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัพงังา ไร่ 50 47,500                        

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 2,096,700                 

งบลงทนุ 2,096,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,096,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,096,700                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัพงังา กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัพงังา กโิลเมตร 5 25,700                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัพงังา ไร่ 984 1,003,700                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัพงังา ไร่ 24 11,800                        

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัพงังา กลา้ 37000 281,200                      

กระทรวงพลงังาน 350,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 100,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 100,000                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 100,000                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 20 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพลงังานจงัหวดัพงังา ต าบลถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา เครื่อง 1 100,000                      

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 250,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 250,000                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 250,000                   

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 250,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

บา้นทบัยาง ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา สถานี 1 250,000                      

กระทรวงมหาดไทย 329,825,400               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 4,558,000                 

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 3,500,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,500,000                 

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                     
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งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 8,137,100                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 8,137,100                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 8,137,100                 

การบริหารงานอ าเภอ 8,137,100                 

งบลงทนุ 8,137,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,137,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,146,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา แห่ง 1 279,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา แห่ง 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา แห่ง 1 660,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้รอบที่วา่การอ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 585,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอทบัปุด จงัหวดั แห่ง 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 358,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,991,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนและลานหนา้ที่วา่การอ าเภอเกาะยาว จงัหวดั แห่ง 1 1,195,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนรอบหอประชมุอ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 796,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 256,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 256,900                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 256,900                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 256,900                   

งบลงทนุ 256,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 256,900                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 256,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเมอืงพงังา  ต าบล

ทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา หลงั 1 75,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอตะกัว่ทุ่ง  ต าบลกระ

โสม อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา หลงั 1 181,100                      

กรมทีด่นิ 604,100                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 604,100                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 604,100                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 422,300                   

งบลงทนุ 422,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 422,300                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 422,300                      

รายการระดบัที1่: ศาลาที่พกัประชาชน ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา แห่ง 1 95,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลทา้ย

เหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 326,900                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 181,800                   

งบลงทนุ 181,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 181,800                      
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 181,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

กระโสม อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 90,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ    

ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 90,900                        

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 5,440,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,440,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 5,440,000                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 5,440,000                 

งบลงทนุ 5,440,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,440,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,440,000                    

รายการระดบัที1่: เรียงหนิป้องกนัการกดัเซาะตลิง่คลองหรา หมู่ที่ 6 ต าบล

นบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 5,440,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 143,299,800              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 94,944,200                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 60,521,200                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 60,521,200                

งบลงทนุ 60,521,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,521,200                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมโคกกลอย - ทา้ยเหมอืง อ าเภอ

ทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 9,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,921,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละสาธารณูปโภคชมุชนทา้ย

เหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะทา้ยเหมอืง ระยะที่ 2 อ าเภอ

ทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 8,805,400                    

รายการระดบัที1่:  โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมโคกกลอย - ทา้ยเหมอืง 

อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 30,115,800                   

โครงการทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัรูปเพือ่พฒันา 16,011,200                

พฒันาพื้นทีด่ว้ยวธิกีารจดัรูปทีด่นิ 16,011,200                

งบลงทนุ 16,011,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,011,200                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,011,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัรูปที่ดนิเพือ่พฒันาพื้นที่จงัหวดัพงังา แห่ง 1 16,011,200                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 18,411,800                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 18,411,800                

งบรายจ่ายอื่น 18,411,800                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัพงังา รายการ 1 18,411,800                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 47,355,600                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 47,355,600                
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ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 47,355,600                

งบลงทนุ 47,355,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,355,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 47,355,600                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองพงังา บา้นบางทอ้น หมู่ที่ 7 

ต าบลนบปริง (ช่วงที่ 3) อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 11,289,600                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองเหล บา้นในเหล และบา้นเลด็

ตอก หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ต าบลเหล อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ความยาว แห่ง 1 11,466,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองเหล ระหวา่งหมู่ที่ 3 บา้นในเหล

 กบัหมู่ที่ 2 บา้นปากเหล ต าบลเหล อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ความยาว แห่ง 1 19,400,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองนาเตย (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 1, หมู่

ที่ 3, หมู่ที่ 4 ต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ความยาว 360 แห่ง 1 5,200,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,000,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 1,000,000                 

บริการดา้นช่าง 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัพงังา ต าบลถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืง แห่ง 1 1,000,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 167,529,500              

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

ทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ตู ้ 8 34,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

พงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ตวั 16 27,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา ชดุ 8 23,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 16 48,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 529,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 8 529,600                      
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รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา 

ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา ต าบล

ทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 8 72,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอ ชดุ 16 60,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา เครื่อง 16 92,800                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 166,383,700              

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 10,471,600                

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 10,471,600                

งบอดุหนุน 10,471,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,471,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 10,471,600                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 1 บา้นบางเต่า ต าบลบางนายส ีเทศบาลต าบลบางนายส ีอ าเภอ แห่ง 1 4,567,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นบางเตยกลาง ต าบลบางเตย ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 1 บา้นทุ่งคาโงก ต าบลทุ่งคาโงก  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคา

โงก อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 602,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บา้นป่ากอ ต าบลป่ากอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่า

กอ อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 1,579,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 828,900                   

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 828,900                   

งบอดุหนุน 828,900                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 828,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 828,900                      

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะยาวใหญ่ เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลพรุใน เทศบาลต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลเกาะยาว เทศบาลต าบลเกาะยาว อ าเภอเกาะยาว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเคียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นทองหลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลอ่ยูง อ าเภอตะกัว่ทุ่ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

บา้นนา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บางเหรียง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเหรียง อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปะเต 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่ง

มะพรา้ว  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

บา้นน า้ใส เทศบาลต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเตย องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเตย อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นทุ่งดอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางทอง อ าเภอทา้ยเหมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัปจัจนัตคาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคาโงก อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใต ้

เทศบาลต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

รมณีย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านา องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านา อ าเภอกะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางเอยีง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลคุระบุรี เทศบาลต าบลคุระบุรี อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางกรกั

ใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเคียน อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นบางม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลคึกคกั เทศบาลต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTVโรงเรียนอนุบาลชา้ง เทศบาล

เมอืงพงังา อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลกะไหล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTVโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลล าแก่น เทศบาลต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลทา้ยเหมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลล าภ ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าภ ีอ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 7,200,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 7,200,000                 

งบอดุหนุน 7,200,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซ๊ ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกัว่ป่า 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 าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 147,883,200              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 117,184,000              

งบอดุหนุน 117,184,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 117,184,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 117,184,000                 
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พง.ถ.31-15 สายบา้นพรุกรูด หมู่ที่ 2 ต าบลท่าอยู่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุอดัแน่นกวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าอยู่ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา สาย 1 1,612,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต สายบา้นไร่-บา้นตะกัว่ป่า หมู่ที่ 8 บา้นทุ่งใหญ่ ต าบลโคกคียน

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,760 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเคียน อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา สาย 1 5,738,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นทางด่าน-บา้นโชคอ านวย หมู่ที่ 8 บา้นโชคอ านวย ต าบลแม่นางขาว 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา สาย 1 6,142,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พง.ถ.42001 สายบ.ต าหนงั-บ.อทุยาน

ศรีพงังา หมู่ที่ 2 ต าบลบางวนั มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 28,000 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายแยกทางทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นทบัก า หมู่ที่ 3 บา้นท่า

จูด ต าบลนายส ี มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 21,080 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา สาย 1 7,163,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิจราจรดว้ยพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พง.ถ.10017 สายบา้นท่าหนั-บา้นในเหล ต าบลท่า

นา,ต าบลเหล หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 20,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัพงังา อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา สาย 1 9,885,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตดว้ย

ยางพารา สายซอยท่าชาวน า้ 1 หมู่ที่ 9 ต าบลคุระ  มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

7,617 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดั สาย 1 3,847,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรดว้ยพาราแอสฟลัทค์อนกรีตถนน

ซอยในหมู่บา้น หมู่ที่ 6 บา้นบางนุ ต าบลกะไหล  กวา้ง 4 เมตร ยาว 625 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,500 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา สาย 1 1,287,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางดว้ยพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พง.ถ 22004 เสน้ทางสายแยก ทล.4-ชายหาดนาใต ้(บา้น

ควน) หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ต าบลโคกกลอย  พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,200 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา สาย 1 5,060,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบางใหญ่-

โตนดนิ หมู่ที่ 9 บา้นโตนดนิใน ต าบลถ า้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร

 หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลถ า้ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา สาย 1 7,536,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนเสริมผวิจราจรยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต ถนนซอยเกาะผา้ หมู่ที่ 4 บา้นทุ่งตึก ต าบลเกาะคอเขา กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,740 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,700 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะคอเขา อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั สาย 1 3,430,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตดว้ยยาง

ธรรมชาติ สายดอกแดง-บางมรวน หมู่ที่ 5 ต าบลบางไทร กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,670 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,020 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางไทร อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา สาย 1 4,030,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตดว้ยยาง

ธรรมชาติ ถนนสายบา้นนา-แหลมดนิ หมู่ 1,5,8 ต าบลบ่อแสน กวา้ง 4 

เมตร ยาว 3,030 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,120 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา สาย 1 7,383,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนดว้ยการลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

ถนนสายเขา้วดัราษฎรอ์ปุถมัภ-์เจดยี ์หมู่ที่ 4 บา้นบางเหรียงเหนือ ต าบล

บางเหรียง พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,295 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบางเหรียง อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา สาย 1 557,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ดว้ยยาง

ธรรมชาติ ถนนสายบา้นล ารู-ปลายวา หมู่ที่ 1 บา้นล ารู ต าบลล าแก่น 

กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,218 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

9,744 ตารางเมตร เทศบาลต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา สาย 1 5,535,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายหว้ย

ไมไ้ผ่ หมู่ที่ 2 บา้นคลองเจริญ ต าบลทุ่งมะพรา้ว กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 

850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,825 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา สาย 1 2,528,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตดว้ยยางธรรมชาติ 

ถนนสายบา้นบ่อดาน-ชายทะเล หมู่ที่ 7 บา้นบ่อดาน-ในไร่ ต าบลนาเตย 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

15,900 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง สาย 1 6,316,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตดว้ยยาง

ธรรมชาติ สายทางบา้นเชีย่วหลอด-ตีนเป็ด ช่วง กม.3+600 - 5+430 หมู่

ที่ 5-2 ต าบลล าภ ีมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,640 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลล าภ ีอ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา สาย 1 9,670,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตดว้ยยางธรรมชาติ 

สายบา้นเขาเฒ่า-บางเตยเหนือ หมู่ที่ 1  กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,200 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา สาย 1 9,495,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีตสายคลอง

ถ า้-น า้ใส หมู่ที่ 2 ต าบลตากแดด มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,650 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา สาย 1 9,980,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 2,470,000                 

งบอดุหนุน 2,470,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,470,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลโคกกลอย เทศบาล

ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา หลงั 1 2,470,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 28,229,200                

งบอดุหนุน 28,229,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,229,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 28,229,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 12,410,200                   
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลกะไหล องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะไหล 

อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลล าภ ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าภ ี

อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 15,819,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนกฬีาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพงังา องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัพงังา อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล าแก่น เทศบาลต าบลล า

แก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา หลงั 1 7,909,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 439,400                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 439,400                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา ต าบลทา้ย

ชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 120,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 319,400                   

งบลงทนุ 319,400                   

ครุภณัฑ์ 319,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 319,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา ต าบล

ทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอ

เมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอ

เมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 4 68,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง

 อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 7 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 7 26,600                        
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กระทรวงยตุธิรรม 3,578,800                 

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 46,300                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 46,300                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 46,300                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 46,300                     

งบลงทนุ 46,300                     

ครุภณัฑ์ 46,300                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 46,300                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 18 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัพงังา  ต าบลถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ตวั 4 8,800                         

รายการระดบัที1่: โทรศพัทส์ านกังาน สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัพงังา  ต าบลถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 5 5,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัพงังา  ต าบลถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัพงังา  ต าบลถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ตู ้ 3 24,000                        

กรมราชทณัฑ์ 3,532,500                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,212,100                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,212,100                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,212,100                 

งบลงทนุ 2,212,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,212,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,212,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าอ าเภอตะกัว่ป่า ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอ

ตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา แห่ง 1 2,212,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,320,400                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 1,320,400                 

ควบคุมผูต้อ้งขงั 1,320,400                 

งบลงทนุ 1,320,400                 

ครุภณัฑ์ 1,320,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี เรือนจ าอ าเภอตะกัว่ป่า  

ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 32,400                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

เรือนจ าอ าเภอตะกัว่ป่า  ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงแรงงาน 4,084,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 209,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 209,400                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 209,400                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 209,400                   

งบลงทนุ 209,400                   

ครุภณัฑ์ 209,400                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 209,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรสารระบบเลเซอร ์ ส านกังานแรงงานจงัหวดั

พงังา  ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 29,400                        

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

แผ่นต่อนาท ี ส านกังานแรงงานจงัหวดัพงังา  ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 180,000                      

กรมการจดัหางาน 2,977,000                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,990,900                 

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 125,400                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 19,400                     

งบด าเนินงาน 19,400                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,900                         

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 1,670,500                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,670,500                 

งบด าเนินงาน 1,670,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,573,600                    

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                      



32 / 73

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04820000 จงัหวดัพงังา

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 642,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 102,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 102,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 26,900                        

ค่าสาธารณูปโภค 96,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 19,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 20,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 27,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,200                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 840,000                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 840,000                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 840,000                   

งบลงทนุ 840,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 840,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 840,000                      

รายการระดบัที1่: โรงจอดรถยนต ์และหอ้งน า้ภายนอกอาคาร ส านกังาน

จดัหางานจงัหวดัพงังา  ต าบลถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 840,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 897,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 897,600                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 897,600                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 9,400                      

งบลงทนุ 9,400                      

ครุภณัฑ์ 9,400                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัพงังา  ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ตู ้ 1 9,400                         

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็  

ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง คนั 1 848,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 40,200                     

งบลงทนุ 40,200                     

ครุภณัฑ์ 40,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัพงังา  ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั เครื่อง 1 40,200                        

กระทรวงวฒันธรรม 30,677,200                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 30,677,200                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 30,000,000                

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั 30,000,000                

ส่งเสริมสนบัสนุนการทอ่งเทีย่วจากมรดกทางศิลปวฒันธรรม 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตกแต่งอาคารภายในอาคารพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ธรณี

พบิตัิภยัสนึาม ิต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา งาน 1 30,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 677,200                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 677,200                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 580,000                   

งบลงทนุ 580,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 580,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 580,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งประกอบ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัพงังา  ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 580,000                      

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 97,200                     

งบลงทนุ 97,200                     

ครุภณัฑ์ 97,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัพงังา  ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 4 79,200                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพงังา  ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา เครื่อง 1 18,000                        

กระทรวงศึกษาธิการ 622,331,114               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 101,966,200              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 493,500                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 493,500                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 493,500                   

งบรายจ่ายอื่น 493,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 493,500                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 11,700,900                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 11,700,900                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 3,688,200                 

งบอดุหนุน 3,688,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,688,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 3,112,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 576,000                      

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 8,012,700                 

งบอดุหนุน 8,012,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,012,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 6,504,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,508,000                    
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แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 384,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 384,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 384,000                   

งบรายจ่ายอื่น 384,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 384,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 86,655,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 86,655,000                

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,064,800                 

งบอดุหนุน 4,064,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,064,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 663,400                      

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 684,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 2,717,100                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 82,590,200                

งบอดุหนุน 82,590,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 82,590,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 70,544,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,964,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,331,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,244,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 3,504,700                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,732,800                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 

งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา 

ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา 

ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา 

ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา ต าบล

นบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา 

ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกัส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา ต าบล

นบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ตู ้ 3 12,900                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา 

จงัหวดัพงังา 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา ต าบล

นบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอ

เมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา 

จงัหวดัพงังา 

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา ต าบล

นบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 536,300                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 536,300                   

งบลงทนุ 536,300                   

ครุภณัฑ์ 536,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 536,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืง เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 20 76,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา 

ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         
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ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 790,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 790,000                   

งบลงทนุ 790,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 790,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 790,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งน า้และอาคาร กศน.อ าเภอเมอืงพงังา 

ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ติตต ัง้ประตูและหนา้ต่างกระจกอลูมเินียม กศน.อ าเภอ

เมอืงพงังา ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 290,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 143,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 143,000                   

งบลงทนุ 143,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 143,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 143,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอคุระบุรี 

ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา แห่ง 1 143,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 442,820,014              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 799,154                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 799,154                   

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 799,154                   

งบด าเนินงาน 799,154                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 799,154                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 799,154                      

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนทา้ย

เหมอืงวทิยา ต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 326,666,500              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 321,772,800              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 321,772,800              

งบอดุหนุน 321,772,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 321,772,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 51964 321,772,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 51964 43,991,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 51964 20,944,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 51964 22,157,400                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 51964 37,934,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 51964 196,745,300                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 4,893,700                 
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สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 3,273,700                 

งบลงทนุ 3,273,700                 

ครุภณัฑ์ 1,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตากแดด ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นรมณีย ์ต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเกยีรติประชา ต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบางกรกั ต าบลโคกเคียน อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัประชาธกิาราม ต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนพระราชทานทบัละม ุต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนทุ่งมะพรา้ววทิยา ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,873,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,873,700                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตากแดด ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงพงังา แห่ง 1 235,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นรมณีย ์ต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเกยีรติประชา ต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุ แห่ง 1 347,900                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบางกรกั ต าบลโคกเคียน อ าเภอตะกัว่ป่า แห่ง 1 300,900                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนพระราชทานทบัละม ุต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ย

เหมอืง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 229,900                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนทุ่งมะพรา้ววทิยา ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ย

เหมอืง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 360,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 1,620,000                 

งบลงทนุ 1,620,000                 

ครุภณัฑ์ 1,620,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,620,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรมณีย ์ต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกะปง ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าหนั ต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชา้งเชือ่ ต าบลเหล อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกะปง ต าบลกะปง อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04820000 จงัหวดัพงังา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากคลอง ต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยา่หม ีต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอ่าวมะม่วง ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองดนิเหนียว ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นริมทะเล ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้จดื ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเขา ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเหยี ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองบอน ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคุระ ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นต าหนงั ต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเกยีรติประชา ต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางวนั ต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทบัชา้ง ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโชคอ านวย ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวนใหม่ ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางนุ ต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาเปาะ ต าบลกระโสม อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทองหลาง ต าบลหลอ่ยูง อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าปากแหวง่ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นในหยง ต าบลหลอ่ยูง อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่าวมะขาม ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลมหนิ ต าบลหลอ่ยูง อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบากนั ต าบลหลอ่ยูง อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        



40 / 73

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04820000 จงัหวดัพงังา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรส์โมสร ต าบลถ า้ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีรตันาราม ต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควน ต าบลหลอ่ยูง อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเจา้ขรวั ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะกลาง ต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ายาง ต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามช่อง ต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาปิหลาย ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองไส ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นติเตะ ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยา่นสะบา้ ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอน ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางจนั ต าบลหลอ่ยูง อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตรยัรตันากร ต าบลถ า้ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าวะ ต าบลถ า้ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนอกนา ต าบลเกาะคอเขา อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางดง้ ต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่ ต าบลโคกเคียน อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางมรวน ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางนายส ีต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกัว่ป่า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบุญสูงอปุถมัภ ์ต าบลเกาะคอเขา อ าเภอตะกัว่ป่า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าจูด ต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอกแดง ต าบลบางไทร อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกเจริญ ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทบัปุด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04820000 จงัหวดัพงังา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลบางเหรียง อ าเภอทบัปุด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้ทองหลาง ต าบลถ า้ทองหลาง อ าเภอทบัปุด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นในวงั ต าบลถ า้ทองหลาง อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งไทรงาม ต าบลทบัปุด อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งต่อเรือ ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทบัปุด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าดนิแดง ต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางทอง ต าบลบางทอง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพอแดง ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาใน ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบกปุย ต าบลล าภ ีอ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขานอ้ย ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าปี (พบูิลสงครามอปุถมัภ)์ ต าบลทา้ยเหมอืง 

อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนแรด ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะนก ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอนิทนิน ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหญ่ ต าบลบางทอง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลมุพนีิ ต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 1 ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแฝก ต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าแตง ต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปริง (วนัครู 2500) ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตากแดด ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงพงังา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเกาะเคี่ยม ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04820000 จงัหวดัพงังา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางเสยีด ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเกาะไมไ้ผ่ ต าบลเกาะปนัหย ีอ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางกนั ต าบลทุ่งคาโงก อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสองแพรก ต าบลสองแพรก อ าเภอเมอืงพงังา ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 114,029,160              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,215,720                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,215,720                 

งบลงทนุ 1,215,720                 

ครุภณัฑ์ 1,215,720                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,215,720                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากถกั ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางแกว้ ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าเรือ ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ชดุ 53 78,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนอ่าว

กะพอ้ ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ชดุ 54 79,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เตรียม ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางติบ ต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางวนั ต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งละออง ต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาเปาะ ต าบลกระโสม อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่ายาง ต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยา่นสะบา้ ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนิร่ม ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ไตรมารคสถติต ัง้ตรงจติร 11ฯ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าปากแหวง่ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ตรยัรตันากร ต าบลถ า้ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกยาง ต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าจูด ต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ชดุ 10 14,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้เค็ม (คารฟู์, บ.บวคิไทย, บ.อดีเีอฟ อปุถมัภ)์ ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางคล ีต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

พระราชทานทบัละม ุต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเกาะ

ไมไ้ผ่ ต าบลเกาะปนัหย ีอ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางกนั ต าบลทุ่งคาโงก อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กลาง ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางแกว้ ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นชา้งเชือ่ ต าบลเหล อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาเปาะ ต าบลกระโสม อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนิร่ม ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางหลาม ต าบลท่าอยู่ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนพระราชทานทบัละม ุต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 45,898,040                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 34,615,100                

งบลงทนุ 34,615,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,615,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,848,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นต าหนงั 

ต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นช่องหลาด 

ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา หลงั 1 648,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นน า้เค็ม 

(คารฟู์, บ.บวคิไทย, บ.อดีเีอฟ อปุถมัภ)์ ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,787,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนบา้นยา่นสะบา้ ต าบล

คลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา หลงั 1 1,892,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นคุรอด ต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นบางหวา้ ต าบลคุระ

 อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดันากลางมติรภาพที่

 163 ต าบลหลอ่ยูง อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา หลงั 1 387,800                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 947,000                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนคุ

ระบุรี ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา แห่ง 1 159,100                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04820000 จงัหวดัพงังา

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ไตรมารคสถติต ัง้ตรงจติร 11ฯ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นกลาง ต าบล

บางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ช่องหลาด ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา แห่ง 1 207,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,033,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางมรวน ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า แห่ง 1 499,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเตรียม ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา แห่ง 1 358,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นช่องหลาด ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว แห่ง 1 339,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเกาะเคี่ยม ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากถกั ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 489,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลทบัปุด ต าบลทบัปุด อ าเภอทบัปุด จงัหวดั แห่ง 1 414,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพอแดง ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง แห่ง 1 376,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระโสม (ผดุงนิคมวทิยา) ต าบลกระโสม อ าเภอ แห่ง 1 291,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางจนั ต าบลหลอ่ยูง อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั แห่ง 1 227,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นต าหนงั ต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา แห่ง 1 743,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นริมทะเล ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว แห่ง 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาเฒ่า ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกะปง ต าบลกะปง อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 455,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อแสน ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา แห่ง 1 434,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัชา้งนอน ต าบลล าภ ีอ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 455,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกะไหล ต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั แห่ง 1 614,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่ายาง ต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 137,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกยาง ต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกัว่ป่า แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองเหยี ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว แห่ง 1 227,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั แห่ง 1 195,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากคลอง ต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 851,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04820000 จงัหวดัพงังา

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโคกสวย ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทบัปุด จงัหวดั แห่ง 1 444,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสุวรรณาวาส ต าบลบางทอง อ าเภอทา้ยเหมอืง แห่ง 1 401,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสามช่อง ต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั แห่ง 1 273,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองเคียน ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง แห่ง 1 254,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางใหญ่ ต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกัว่ป่า แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งละออง ต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดั แห่ง 1 449,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลพงังา ต าบลถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา แห่ง 1 274,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันารายณิการาม ต าบลเหล อ าเภอกะปง จงัหวดั แห่ง 1 688,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอกชา้ง ต าบลบางเหรียง อ าเภอทบัปุด จงัหวดั แห่ง 1 484,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นล าแก่น ต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดั แห่ง 1 449,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิร่ม ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง แห่ง 1 423,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นติเตะ ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั แห่ง 1 219,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้เค็ม (คารฟู์, บ.บวคิไทย, บ.อดีเีอฟ อปุถมัภ)์

 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา แห่ง 11 225,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวนใหม่ ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา แห่ง 1 243,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้จดื ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว แห่ง 1 386,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรมณีย ์ต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 54 (วดัไสเสยีด) ต าบลบ่อแสน อ าเภอ แห่ง 1 444,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบกปุย ต าบลล าภ ีอ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 356,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเจา้ขรวั ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง แห่ง 1 169,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยา่นสะบา้ ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง แห่ง 1 215,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางม่วง ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางติบ ต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอ่าวมะม่วง ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา แห่ง 1 264,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเกาะหมากนอ้ย ต าบลเกาะปนัหย ีอ าเภอเมอืงพงังา แห่ง 1 176,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04820000 จงัหวดัพงังา

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันิโครธาราม ต าบลทบัปุด อ าเภอทบัปุด จงัหวดั แห่ง 1 473,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขานอ้ย ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง แห่ง 1 255,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไตรมารคสถติต ัง้ตรงจติร 11ฯ ต าบลโคกกลอย 

อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 401,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าปากแหวง่ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง แห่ง 1 124,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางเนียง ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางครัง่ ต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา แห่ง 1 189,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพรุใน ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา แห่ง 1 145,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเกาะไมไ้ผ่ ต าบลเกาะปนัหย ีอ าเภอเมอืงพงังา แห่ง 1 141,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากพู่ (รองหงสท์องรฐัรงัสรรค)์ ต าบลท่านา แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคุระ ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา แห่ง 1 432,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองดนิเหนียว ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว แห่ง 1 136,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปจัจนัตคาม ต าบลทุ่งคาโงก อ าเภอเมอืงพงังา แห่ง 1 345,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นในวงั ต าบลถ า้ทองหลาง อ าเภอทบัปุด จงัหวดั แห่ง 1 205,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนแรด ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง แห่ง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฎรส์โมสร ต าบลถ า้ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตรยัรตันากร ต าบลถ า้ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั แห่ง 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าเขา ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว แห่ง 1 148,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งเจดยี ์ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา แห่ง 1 359,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลบางเหรียง อ าเภอทบัปุด แห่ง 1 298,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางคล ีต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดั แห่ง 1 366,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 6,098,660                 

งบลงทนุ 6,098,660                 

ครุภณัฑ์ 6,098,660                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 189,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนอนุบาลพงังา ต าบลถ า้น า้ผุด อ าเภอ

เมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04820000 จงัหวดัพงังา

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนวดัปจัจนัตคาม ต าบลทุ่งคาโงก อ าเภอเมอืงพงังา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นตากแดด 

ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนเกาะ

เคี่ยม ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

รมณีย ์ต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวดั

ตรยัรตันากร ต าบลถ า้ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนนิคม

สรา้งตนเอง 1 ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ยา่นสะบา้ ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

ไตรมารคสถติต ัง้ตรงจติร 11ฯ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ท่าปากแหวง่ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นทองหลาง ต าบลหลอ่ยูง อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นรมณีย ์ต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

เกาะปนัหย ีต าบลเกาะปนัหย ีอ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,034,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาเฒ่า ต าบลบาง

เตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปากพู่ (รอง

หงสท์องรฐัรงัสรรค)์ ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบางหลาม ต าบล

ท่าอยู่ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคอกชา้ง ต าบล

บางเหรียง อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-

ทกัษณิอนุสรณ์) ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนตะกัว่ทุ่งงานทวี

วทิยาคม ต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนตะกัว่ป่าคีรีเขต 

ต าบลบางไทร อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 208,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

เกาะปนัหย ีต าบลเกาะปนัหย ีอ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

เกาะเคี่ยม ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นบางมรวน ต าบล

บางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนอนุบาลพงังา ต าบล

ถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นบางแกว้ ต าบล

เหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นบางเนียง ต าบล

คึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนเมอืงพงังา ต าบลนบ

ปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัชนาธกิาราม 

ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัปจัจนัตคาม ต าบล

ทุ่งคาโงก อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนกะปง ต าบลท่า

นา อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ท่าหนั ต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนเมอืง

พงังา ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดัปจั

จนัตคาม ต าบลทุ่งคาโงก อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนเกาะ

เคี่ยม ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นบางเนียง ต าบล

คึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 688,800                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นทุ่งรกัชยัพฒัน ์ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัไตรมารคสถติต ัง้ตรงจติร 11ฯ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนอนุบาลพงังา ต าบลถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นทุ่งเจดยี ์ต าบลทา้ยชา้ง

 อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดับางเสยีด ต าบลบางเตย

 อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัสองแพรก ต าบลสอง

แพรก อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนเกาะหมากนอ้ย ต าบลเกาะปนัหย ีอ าเภอเมอืงพงังา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 54 (วดัไสเสยีด) ต าบลบ่อแสน 

อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดันิโครธาราม ต าบลทบัปุด อ าเภอทบัปุด เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับางเสยีด ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบ่อแสน ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทุ่งเจดยี ์ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลบางเหรียง อ าเภอทบัปุด เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัราษฎรส์โมสร ต าบลถ า้ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนวดัสองแพรก ต าบลสองแพรก อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัชนาธกิาราม ต าบลนบปริง 

อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัโคกสวย ต าบลโคกเจริญ 

อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนเกาะหมากนอ้ย ต าบลเกาะปนั

หย ีอ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นติเตะ ต าบลคลองเคียน 

อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นยา่นสะบา้ ต าบลคลองเคียน

 อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนิร่ม ต าบลคลองเคียน 

อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดันากลางมติรภาพที่ 163 

ต าบลหลอ่ยูง อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,978,660                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัเหมอืงประชาราม ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัดติถา

ราม ต าบลท่าอยู่ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นบางดง้

 ต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเกาะนก

 ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลอง

ไส ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนกะปง 

ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 14 22,120                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นในวงั

 ต าบลถ า้ทองหลาง อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคมนีย

เขต ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาง

กนั ต าบลทุ่งคาโงก อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้จดื

 ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาง

คล ีต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกระ

โสม (ผดุงนิคมวทิยา) ต าบลกระโสม อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัราษฎร์

อปุถมัภ ์ต าบลบางเหรียง อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้เค็ม (คารฟู์, บ.บวคิไทย, บ.อดีเีอฟ อปุถมัภ)์ ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเกาะไมไ้ผ่

 ต าบลเกาะปนัหย ีอ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเกาะยาว 

ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัประชมุ

ศึกษา ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 62 97,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แหลมหนิ ต าบลหลอ่ยูง อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าหนั

 ต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าจูด

 ต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

เฒ่า ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นริม

ทะเล ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสาม

ช่อง ต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดันา

รายณิการาม ต าบลเหล อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดันิโคร

ธาราม ต าบลทบัปุด อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าเขา

 ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนิร่ม

 ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกะปง

 ต าบลกะปง อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

ทบัปุด ต าบลทบัปุด อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ชดุ 56 88,480                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคุระ ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสุวรรณคูหา ต าบลกระโสม อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคอกชา้ง ต าบลบางเหรียง อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยทราย ต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ปริง (วนัครู 2500) ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนนิคม

สรา้งตนเอง 1 ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นฝ่ายท่า ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นปากวปีมติรภาพที่ 124 ต าบลคึกคกั อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนคุระบุรี ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบางจนั ต าบลหลอ่ยูง อ าเภอตะกัว่ทุ่ง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบางหวา้ ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นในไร่ ต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งดอน ต าบลบางทอง อ าเภอทา้ยเหมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนอ่าวมะม่วง ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นควนแรด ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นติเตะ ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,384,280                 

งบลงทนุ 1,384,280                 

ครุภณัฑ์ 1,384,280                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 468,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา 

ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืง เครื่อง 7 147,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 12 30,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา ต าบลทา้ยชา้ง 

อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 6 37,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอ

เมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 6 34,200                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 38,600                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา ต าบลทา้ย

ชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ตวั 2 38,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 877,280                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคุรอด ต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นล าแก่น ต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นบางม่วง ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนเกยีรติ

ประชา ต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นพรุใน 

ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นบาง

ใหญ่ ต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นกลาง 

ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 12 20,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัคมนีย

เขต ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นช่อง

หลาด ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ชดุ 34 57,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเขาเฒ่า

 ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ท่านุ่น ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัโคกสวย ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นบ่อแสน ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ชดุ 1 75,000                        

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 3,800,000                 

งบลงทนุ 3,800,000                 

ครุภณัฑ์ 3,800,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: รถบสัปรบัอากาศขนาด 38 ที่น ัง่ โรงเรียนคุระบุรีชยั

พฒันาพทิยาคม ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา คนั 1 3,800,000                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 18,501,300                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 17,300,900                

งบลงทนุ 17,300,900                

ครุภณัฑ์ 1,783,200                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 ต าบล

ทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 464,200                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 ต าบล

ทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 14 ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั เครื่อง 7 21,700                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 ต าบลทา้ยชา้ง 

อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 2 36,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 31,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 14 ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 14 ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 14 ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ตู ้ 1 15,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,517,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,518,500                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วทิยา ต าบล

โคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา หลงั 1 640,500                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนดบีุกพงังาวทิยายน  ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอ

เมอืงพงังา จงัหวดัพงังา หลงั 1 8,878,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,696,700                    

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนสตรีพงังา ต าบลทา้ย

ชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนคุระบุรีชยัพฒันา

พทิยาคม ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา แห่ง 1 421,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,729,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเกาะยาววทิยา ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว แห่ง 1 445,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตะกัว่ทุ่งงานทววีทิยาคม ต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ แห่ง 1 353,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งมะพรา้ววทิยา ต าบลทุ่งมะพรา้ว อ าเภอทา้ยเหมอืง แห่ง 1 492,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตะกัว่ป่าคีรีเขต ต าบลบางไทร อ าเภอตะกัว่ป่า แห่ง 1 561,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทา้ยเหมอืงวทิยา ต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกะปงพทิยาคม ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดั แห่ง 1 218,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 ต าบลทา้ย

ชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 1,458,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 572,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนสตรีพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั แห่ง 1 251,600                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนกะปงพทิยาคม ต าบล

เหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 243,400                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้แบบรางว ี(ไม่มฝีาปิด) โรงเรียนสตรี

พงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 77,600                        

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเกาะยาว

วทิยา ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกะปงพทิยา

คม ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 16,221,700                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 86,100                     

งบลงทนุ 86,100                     

ครุภณัฑ์ 86,100                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 48,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัพงังา ต าบลทบัปุด

 อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัพงังา ต าบลทบัปุด 

อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร 

โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัพงังา ต าบลทบัปุด อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ใบ 2 19,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนั โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัพงังา ต าบลทบั

ปุด อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา เครื่อง 2 38,000                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,301,000                 

งบลงทนุ 1,301,000                 

ครุภณัฑ์ 1,301,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัพงังา ต าบลบางไทร อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัพงังา ต าบลบางไทร อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 13,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 14,094,600                

งบลงทนุ 14,094,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,094,600                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

พงังา ต าบลบางไทร อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,918,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้และอาบน า้หญงิ โรงเรียนโสตศึกษา

จงัหวดัพงังา ต าบลทบัปุด อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา หลงั 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั (ส่วนหนา้) ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพงังา ต าบลบางไทร อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั หลงั 1 11,334,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงหุงตม้และประกอบอาหาร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัพงังา ต าบลบางไทร อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา หลงั 1 1,089,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 228,500                      

รายการระดบัที1่: เสาธง สูง 12 เมตร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

พงังา ต าบลบางไทร อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เสา 1 76,100                        

รายการระดบัที1่: ป้ายชือ่ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั (แบบ ก) ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพงังา ต าบลบางไทร อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั ป้าย 1 152,400                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 740,000                   

งบอดุหนุน 740,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 740,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 740,000                      

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 32,192,400                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 31,504,800                

งบลงทนุ 31,504,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,504,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 846,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครูแบบ 203/27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 

ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา หลงั 1 846,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 29,930,400                   

รายการระดบัที1่: โรงเรือนสุกรขนุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 ต าบล

บางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา หลงั 1 517,700                      

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช า โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 ต าบลบาง

ม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา หลงั 1 458,000                      

รายการระดบัที1่: โรงอาบน า้เพือ่คนพกิาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 

ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา หลงั 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้และอาบน า้หญงิ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา หลงั 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารฝึกงาน แบบ 102/27 (ตอกเขม็) โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา หลงั 1 2,988,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารหอประชมุแบบ 100/27 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา หลงั 1 8,071,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล/57-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา หลงั 1 14,786,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 306,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 ต าบล

บางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา แห่ง 1 306,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา สนาม 1 421,700                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 687,600                   

งบลงทนุ 687,600                   

ครุภณัฑ์ 687,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

 35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ใบ 5 46,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 128,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ตู ้ 2 98,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35

 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ตู ้ 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 273,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า ตวั 2 27,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 

ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 

ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 10 103,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 180,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร(์ประถมศึกษา) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ชดุ 1 180,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบคานสมดุลพรอ้มที่วดัส่วนสูง 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 8,000                         

ครุภณัฑโ์รงงาน 37,800                        
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รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่

ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ตวั 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์35 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 6,900                         

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 184,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 184,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 184,000                   

งบด าเนินงาน 184,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 184,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 184,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 541,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 541,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 84,000                     

งบด าเนินงาน 84,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 84,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 437,000                   

งบด าเนินงาน 437,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 437,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 437,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 493,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 493,000                   

โครงการเสริมสรา้งศกัยภาพของบคุลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 493,000                   

สนบัสนุนการด าเนินการวจิยัของสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ 493,000                   

งบอดุหนุน 493,000                   

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 33,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด ต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง จดุ 4 33,000                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 460,000                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งชายคาโพลคีารบ์อเนต อาคารศูนยฝึ์กอบรม

อาชพี ต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา งาน 1 460,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 73,914,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 63,424,100                

โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 41,639,300                

พฒันาขดีความสามารถนกัศึกษาดา้นทกัษะกระบวนการคดิและประยกุตใ์ชอ้งค์

ความรูด้า้นวทิยาศาสตรเ์ป็นฐานในการพฒันาเทคโนโลยวีชิาชพี 41,639,300                
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งบลงทนุ 41,639,300                

ครุภณัฑ์ 6,570,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีวทิยาลยัเทคนิคพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ ส าหรบังานประมวลผล 

วทิยาลยัเทคนิคพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 50 1,050,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการครวัเบเกอรี ่ วทิยาลยัเทคนิคพงังา

 ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการการท่องเที่ยว  วทิยาลยัเทคนิค

พงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: กระดานอจัฉริยะ (Interactive Board)  วทิยาลยัเทคนิค

พงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 6 900,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,069,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,080,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 4,000 ตารางเมตร  

วทิยาลยัเทคนิคพงังา    ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา หลงั 0 24,080,800                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารวทิยบริการ พรอ้มครุภณัฑ ์ 

วทิยาลยัเทคนิคพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา รายการ 1 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 988,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีต   วทิยาลยัเทคนิคพงังา ต าบลทา้ยชา้ง 

อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา รายการ 1 988,500                      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 21,784,800                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 21,784,800                

งบอดุหนุน 21,784,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 21,784,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 21,784,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 4,278,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 984,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,925,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,032,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 12,565,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 10,490,200                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 7,990,200                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 7,990,200                 

งบลงทนุ 7,990,200                 

ครุภณัฑ์ 5,895,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,895,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์ทคโนโลยยีานยนตด์เีซลชัน้สูง  วทิยาลยัการ

อาชพีตะกัว่ป่า ต าบลต าตวั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ชดุ 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องยนตด์เีซลชัน้สูง  วทิยาลยัการอาชพีทา้ยเหมอืง 

ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการอาชพีทา้ยเหมอืง

 ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสอนเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยพีงังา ต าบลถ า้ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 1,009,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ฏบิตัิการวชิาแทรกเตอรแ์ละเครื่องจกัรกล  

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา ต าบลถ า้ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 886,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,094,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,094,400                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

พงังา ต าบลถ า้ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา หลงั 1 2,094,400                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,500,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ครุภณัฑ์ 2,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการลา้งรถอตัโนมตั ิ วทิยาลยัเทคนิคพงังา 

ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 1 2,500,000                    

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 3,137,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,137,600                 

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 3,137,600                 

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 3,137,600                 

งบลงทนุ 3,137,600                 

ครุภณัฑ์ 887,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 389,800                      

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

แผ่นต่อนาท ีต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น  ต าบล

บ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ตู ้ 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด เครื่อง 4 160,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 92,000                        

รายการระดบัที1่: จอภาพ แบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว 

ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา จอ 1 2,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ี

ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา เครื่อง 6 34,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 21,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 45 คิวบกิฟตุ ต าบลบ่อแสน อ าเภอ

ทบัปุด จงัหวดัพงังา ตู ้ 1 66,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 339,800                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

 ANSI Lumens ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา เครื่อง 10 282,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด เครื่อง 1 37,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,250,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยเ์ทคโนโลย ีต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด หลงั 1 2,250,000                    

กระทรวงสาธารณสขุ 77,046,900                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 76,932,900                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 68,013,600                

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 47,822,600                

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 47,822,600                

งบลงทนุ 47,822,600                

ครุภณัฑ์ 16,405,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 14,185,000                   

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็เลอืดไม่นอ้ยกวา่ 20 คิว โรงพยาบาลกะปง

ชยัพฒัน ์ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา ตู ้ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน ์ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานหวัใจทารกในครรภ ์(NST) 

โรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน ์ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวดช์นิดหิ้วถอื 2 หวัตรวจ โรงพยาบาลกะ

ปงชยัพฒัน ์ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจสญัญาณชพีอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน ์ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจอประสาทตา โรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน ์

ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิ โรงพยาบาลเกาะยาวชยัพฒัน ์ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัอตัโนมตัิส  าหรบัทารกแรกคลอด 

โรงพยาบาลเกาะยาวชยัพฒัน ์ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 700 ลติร (Pre-Post Vac)หอ้งน่ึงทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลเกาะยาวชยัพฒัน ์ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดั เครื่อง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร 

โรงพยาบาลเกาะยาวชยัพฒัน ์ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดั เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดม ี2

 หวัตรวจ โรงพยาบาลเกาะยาวชยัพฒัน ์ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายในชนิดควบคุมปริมาตรและความดนั 

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลเกาะยาวชยัพฒัน ์ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรย ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 125 KV โรงพยาบาล

เกาะยาวชยัพฒัน ์ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านและแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบ

ดจิติอลพรอ้มระบบจดัเกบ็รบั-ส่งขอ้มูลภาพทางการแพทย ์โรงพยาบาลคุ

ระบุรีชยัพฒัน ์ต าบลคุระบุรี อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดฮาโลเจน โรงพยาบาลคุระบุรีชยัพฒัน ์ต าบลคุระบุรี อ าเภอคุระบุรี เครื่อง 1 700,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04820000 จงัหวดัพงังา

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่700 ลติร (Pre-Post Vac)หอ้งน่ึงทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลคุระบุรีชยัพฒัน ์ต าบลคุระบุรี อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร  

โรงพยาบาลคุระบุรีชยัพฒัน ์ต าบลคุระบุรี อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องศูนยก์ลางการรกัษาทางไกลและเครื่องติดตาม

สญัญาณชพีพรอ้มเครื่องกระตุกหวัใจในรถพยาบาลเพือ่รองรบัการเชือ่มต่อ

ระบบศูนยก์ลางการรกัษาทางไกล โรงพยาบาลทา้ยเหมอืงชยัพฒัน ์ต าบล

ทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพีพรอ้มเครื่องกระตุกหวัใจใน

รถพยาบาลเพือ่เชือ่มต่อระบบศูนยก์ลางการรกัษาทางไกล โรงพยาบาลทา้ย

เหมอืงชยัพฒัน ์ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 645,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 700 ลติร (Pre-Post Vac) หอ้งน่ึงทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลทา้ยเหมอืงชยัพฒัน ์ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดั เครื่อง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลทา้ยเหมอืงชยัพฒัน ์ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็ศพ 1 ตู ้2 ช่อง โรงพยาบาลทา้ยเหมอืงชยัพฒัน์

 ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ตู ้ 1 350,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 2,220,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลเกาะยาวชยัพฒัน ์ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดั เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA โรงพยาบาลเกาะยาว

ชยัพฒัน ์ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 520,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,417,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,193,000                    

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

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลทา้ยเหมอืงชยัพฒัน ์ต าบลทา้ยเมอืง อ าเภอทา้ย หลงั 1 1,193,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,937,700                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงภูมทิศัน ์โรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน ์ต าบล

เหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถ โรงพยาบาลทา้ยเหมอืงชยัพฒัน ์

ต าบลทา้ยเมอืง อ าเภอทา้ยเมอืง จงัหวดัพงังา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในโรงพยาบาล (ตีเสน้จราจร) 

โรงพยาบาลทา้ยเหมอืงชยัพฒัน ์ต าบลทา้ยเมอืง อ าเภอทา้ยเมอืง จงัหวดั รายการ 1 137,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,666,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง/ต่อเติมอาคารกายภาพ-แพทยแ์ผนไทย 

โรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน ์ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา รายการ 1 318,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งพฒันาการเด็ก โรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน ์

ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา รายการ 1 357,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง/ต่อเติมอาคารตึกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลกะปง

ชยัพฒัน ์ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา รายการ 1 359,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง/ต่อเติมอาคารผูป่้วยใน โรงพยาบาลกะปง

ชยัพฒัน ์ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา รายการ 1 167,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเกบ็รกัษาศพ โรงพยาบาลทา้ยเหมอืง

ชยัพฒัน ์ต าบลทา้ยเมอืง อ าเภอทา้ยเมอืง จงัหวดัพงังา รายการ 1 464,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 26,620,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04820000 จงัหวดัพงังา

รายการระดบัที1่: งานระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน ์ต าบล

เหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา รายการ 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลเกาะยาวชยัพฒัน ์

ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ระบบ 1 14,120,000                   

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 20,191,000                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 20,191,000                

งบลงทนุ 20,191,000                

ครุภณัฑ์ 10,564,000                   

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 10,564,000                   

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลทบัปุด 

ต าบลทบัปุด อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลบางไทร 

ต าบลบางไทร อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นท่าอยู่ ต าบลท่าอยู่ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลตะกัว่ทุ่ง

 ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลตะกัว่ป่า 

ต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลโครงสรา้งปลอดภยัเคลอืบสารตา้นจลุชพีขนาด

ใหญ่ โรงพยาบาลพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา คนั 1 2,980,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลตะกัว่ป่า 

ต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา คนั 1 2,100,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,627,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,627,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลตะกัว่ทุ่ง 

ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา หลงั 1 9,627,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,919,300                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 8,919,300                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 8,919,300                 

งบลงทนุ 8,919,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,919,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,270,900                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอ หลงั 1 1,263,500                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอกะปง ต าบลกะปง อ าเภอกะปง หลงั 1 1,263,500                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) (รวมค่าขนส่ง 30%) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะยาว 

ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา หลงั 1 1,550,900                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอ หลงั 1 1,193,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,648,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา หลงั 1 3,648,400                    

กรมควบคุมโรค 114,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 114,000                   

โครงการเร่งรดัก าจดัโรคไขม้าลาเรีย วณัโรค และยตุปิญัหาเอดส์ 114,000                   

เร่งรดัก าจดัโรคไขม้าลาเรีย 114,000                   

งบลงทนุ 114,000                   

ครุภณัฑ์ 114,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 114,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานวจิยั ศูนยค์วบคุม

โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 11.1 พงังา ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดั กลอ้ง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ไมโครปิเปต ขนาด 100-1,000 ไมโครลติร ศูนยค์วบคุม

โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 11.1 พงังา ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดั อนั 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: ไมโครปิเปต ขนาด 20-2,000 ไมโครลติร ศูนยค์วบคุม

โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 11.1 พงังา ต าบลบ่อแสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดั อนั 1 7,000                         

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 19,025,900                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 3,517,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,517,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 3,517,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 3,517,000                 

งบอดุหนุน 3,517,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,517,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมงคลสถติ ต าบลป่ากอ อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกสวย ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางเตย (ธ) ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวนวาง ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแหลมป้อม ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราษฎรส์โมสร ต าบลถ า้ อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางน า้ใส (ธ) ต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอนิทภูม ิต าบลท่านา อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา วดั 1 186,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหลกัแก่น ต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา วดั 1 233,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการก่อสรา้งปรบัปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพษิวดัอนิทภูม ิต าบลท่านา อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 1,800,000                    

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 15,508,900                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 15,508,900                

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 15,508,900                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 15,508,900                

งบลงทนุ 15,508,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,508,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,508,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ภ.จว.พงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืง

พงังา จงัหวดัพงังา หลงั 1 15,508,900                   

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 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 าจงัหวดัพงังา ต าบลทา้ยชา้ง 

อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัพงังา  ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัพงังา  ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 54,140,200                

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 787,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 787,200                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 787,200                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 787,200                   

งบลงทนุ 329,700                   

ครุภณัฑ์ 329,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 329,700                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้ง CCTV IP Camera แบบกลอ้ง 4 ตวั พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ชดุ 1 329,700                      

งบอดุหนุน 457,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 457,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 457,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 221,400                      
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รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานพงังา ต าบลทา้ยชา้ง 

อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 236,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพงังา ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา คนั 1 236,100                      

การประปาส่วนภูมภิาค 34,382,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 34,382,000                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 34,382,000                

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย 34,382,000                

งบลงทนุ 34,382,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,382,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,382,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิาคสาขา

ตะกัว่ป่า อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา แห่ง 1 34,382,000                   

การเคหะแหง่ชาติ 18,971,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 18,971,000                

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 18,971,000                

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 18,971,000                

งบอดุหนุน 18,971,000                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,971,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดัพงังา (ตะกัว่ป่า) ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา แห่ง 1 18,971,000                   

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 366,423,300               

จงัหวดัพงังา 173,611,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 173,611,000              

การพฒันาดา้นสงัคม 28,267,500                

การพฒันาและส่งเสริมวถิพีอเพยีง เดนิตามรอยเทา้พ่อสู่หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง

ตน้แบบ 4,702,700                 

งบด าเนินงาน 4,702,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,702,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,045,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 75,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,753,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,753,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 378,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการประชมุ 0 107,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ (เตน๊ท,์ เวท,ี เครื่องเสยีง) 

พรอ้มท าความสะอาด 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแสดงบนเวที 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถตู ้ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโลเ่กยีรติยศ 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าประกาศเกยีรติคุณ 0 2,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมประกวดผลงานดา้นภูมปิญัญา 0 100,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,401,000                    

พฒันาและยกระดบัผลติภณัฑ ์OTOP ใหม้คุีณภาพและมาตรฐานทนัสมยัและขยาย

ช่องทางการตลาด เพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนจงัหวดัพงังา 2,555,000                 

งบด าเนินงาน 2,555,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,555,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 39,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 621,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 88,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 88,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 192,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 192,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,523,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการประชมุ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑ ์OTOP

 ของดจีงัหวดัพงังา 0 1,513,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 80,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

ศูนยส่์งเสริม และพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอาย ุจงัหวดัพงังา 10,255,800                

งบด าเนินงาน 4,255,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,255,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 124,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,343,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 2,343,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,336,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,336,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 192,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส ารวจขอ้มูล 0 192,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 243,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 16,000                        

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคาร ศูนยส่์งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติ

ผูสู้งอายจุงัหวดัพงังา ขนาด 15.5 X 40.5 ตารางเมตร ต าบลถ า้น า้ผุด อ าเภอ

เมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 6,000,000                    

พฒันาและส่งเสริมหมูบ่า้น OTOP เพือ่การทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตนิิเวศ และ

วฒันธรรมประเพณีภูมปิญัญาพื้นถิน่ 2,754,000                 

งบด าเนินงาน 2,754,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,754,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 78,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 62,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 62,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 140,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 140,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,420,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถประจ าทาง 0 20,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ (เตน๊ท,์ เวท,ี เครื่องเสยีง) 

พรอ้มท าความสะอาด 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่หมู่บา้นท่องเที่ยวชมุชน 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 53,500                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 8,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 25,600,000                

WE LOVE PHANGNGA (เรารกัษพ์งังา) 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการในการด าเนินการบริหารจดัการขนส่ง

ขยะและน า้พรอ้มตรวจวเิคราะห์ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวางแผนระบบและคณะท างานในการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ 0 600,000                      

ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณฝัง่คลองพงังา (คลองพงังา หมูท่ี ่2 ต าบลถ า้น า้ผดุ อ าเภอ

เมอืงพงังา) 24,600,000                

งบลงทนุ 24,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,600,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 24,600,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองพงังา ความยาว 300.00 

เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลถ า้น า้ผุด อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 24,600,000                   

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 2,293,700                 

พฒันาศกัยภาพความม ัน่คงของชมุชน  (พงังาเมอืงปลอดภยั) 736,100                   

งบด าเนินงาน 736,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 736,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 46,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 639,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 639,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าประกาศเกยีรติคุณ 0 14,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 31,000                        

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพหมูบ่า้นสานต่อปณิธานแมด่ว้ยหมูบ่า้นกองทนุแมข่อง

แผน่ดนิแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 1,557,600                 

งบด าเนินงาน 1,557,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,557,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 379,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 379,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 452,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 452,200                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 163,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถประจ าทาง 0 72,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ (เตน๊ท,์ เวท,ี เครื่องเสยีง) 

พรอ้มท าความสะอาด 0 53,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแสดงบนเวที 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโลเ่กยีรติยศ 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าประกาศเกยีรติคุณ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 503,900                      

การพฒันาดา้นเกษตร 2,900,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ื้นทีก่ารเกษตรใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด ในจงัหวดัพงังา 2,900,000                 

งบลงทนุ 2,900,000                 

ครุภณัฑ์ 2,900,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมปุ๋ ย ขนาดมอเตอรไ์ฟฟ้า 7.5 แรงมา้ อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัพงังา เครื่อง 8 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสขีา้ว ขนาด 10 แรงมา้ 220 โวลล ์จงัหวดัพงังา เครื่อง 5 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซลี ขนาด 630x620x1,050 มลิลเิมตร จงัหวดัพงังา เครื่อง 20 500,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 114,549,800              

ส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่และวถิชีวีติ จงัหวดัพงังา ปีงบประมาณ 2562 6,936,000                 

งบด าเนินงาน 6,936,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,936,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 139,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 139,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,797,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมแขง่ขนัประกวดอาหารฮาลาล 

ปัน่จกัรยานเที่ย่วเกาะยาว 0 559,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเทศกาลอาหารทะเล Takuapa

 Seafood Festival 2019 0 3,912,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมลอ่งแก่งเรือยาง ลอ่งแพไมไ้ผ่ 

ลอ่งแคนู แลธารมรกต เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 756,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแตงโมและของดอี าเภอคุระบุรี 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมกระตุน้และส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 1,220,000                    

ปรบัปรุงสนามฟุตซอลลอยน า้เกาะปนัหยี 13,381,000                

งบลงทนุ 13,381,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,381,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,381,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามฟตุซอลลอยน า้เกาะปนัหย ีความกวา้ง 8.00

 เมตร ยาว 28.00 เมตร ต าบลเกาะปนัหย ีอ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา แห่ง 1 13,381,000                   

ส่งเสริมศกัยภาพการทอ่งเทีย่วในพื้นทีจ่งัหวดัพงังา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6,190,600                 

งบด าเนินงาน 6,190,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,190,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 112,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 501,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 501,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 811,000                      
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 811,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,671,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมแรลลี ่2 สมทุร 0 1,240,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมไตรกฬีา 0 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน เดนิวิง่ พชิติทะเลหมอกเขาไขนุ่ย้ 0 831,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 9,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วจงัหวดัพงังา 1,800,000                 

งบด าเนินงาน 1,800,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผนที่บอกแหลง่ท่องเที่ยวจงัหวดั 3 

ภาษา ไทย องักฤษ จนี 0 1,800,000                    

พฒันาเสน้ทางคมนาคมสู่แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 10,952,600                

งบลงทนุ 10,952,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,952,600                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,952,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนถนนสายวฒันธรรม เมอืงเก่าตะกัว่ป่า ถนน

สายบา้นเชงิปราง – บา้นลาน ระยะทาง 4.473 กโิลเมตร ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา สายทาง 1 10,952,600                   

ก่อสรา้งถนน คสล.สายการทอ่งเทีย่วชมุชนสายตน้ยาง-แหลมแบก หมูท่ี ่5 ต าบล

เกาะยาวนอ้ยเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วอ าเภอเกาะยาว 12,618,000                

งบลงทนุ 12,618,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,618,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 12,618,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายตน้ยาง – แหลม

แบก ระยะทาง 3.042 กโิลเมตร กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่  5 

 ต าบลเกาะยาวนอ้ย อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา สายทาง 1 12,618,000                   

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ววดัราษฎรอ์ปุภมัภเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว 3,773,600                 

งบลงทนุ 3,773,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,773,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,773,600                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบสูบน า้ ระบบส่งน า้ จ่ายน า้ พรอ้มวางท่อขยาย

เขตประปา ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 110  มลิลเิมตร ยาว 725 เมตร และ PE 

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 75  มลิลเิมตร ยาว 429 เมตร หมู่ที่ 4 ต าบลบางเหรียง 

อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา ระบบ 1 3,773,600                    

พฒันาเสน้ทางคมนาคมสู่แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ“ภูตาจอ” 9,015,000                 

งบลงทนุ 9,015,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,015,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,015,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายบา้นท่าหนั – บา้นในเหล พง.ถ. 10017 

ระยะทาง 3,480 เมตร ต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา สายทาง 1 9,015,000                    

พฒันาเสน้ทางคมนาคมสู่แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์“วดัเทสกธ์รรมนาวา” 17,717,000                

งบลงทนุ 17,717,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,717,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,717,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายบา้นใหม-่บา้นพอแดง พง.ถ.10006 

ระยะทาง 7.500 กโิลเมตร ต าบลนาเตย อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา สายทาง 1 17,717,000                   

พฒันาระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทางบกและทางทะเล  จงัหวดัพงังา 4,200,000                 

งบลงทนุ 4,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอเตือนภยั ขนาดความกวา้ง 1 เมตร สูง 24 

เมตร ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา แห่ง 1 4,200,000                    

การใชเ้อกลกัษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบา้น สรา้งสรรคศิ์ลปะการแสดงพื้นถิน่ 2,232,000                 

งบด าเนินงาน 2,232,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,232,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 794,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 26,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 580,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 580,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 472,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 472,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ (เตน๊ท,์ เวท,ี เครื่องเสยีง) 

พรอ้มท าความสะอาด 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 235,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ากลองยาวพรอ้มอปุกรณ์ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าชดุโขน 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าชดุลเิกฮูลู 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องเสยีง 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 68,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 16,600                        

ก่อสรา้งเวทกีลางแจง้ พรอ้มลานกจิกรรม 9,200,000                 

งบลงทนุ 9,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเวทกีลางแจง้พรอ้มลานกจิกรรม ขนาดกวา้ง 64 

เมตร  ยาว 98 เมตร สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ์ ต าบลทา้ย

ชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา  จงัหวดัพงังา แห่ง 1 9,200,000                    

พฒันาการรวมกลุ่มอตุสาหกรรมสปาธุรกจิเชงิสุขภาพ เพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว

จงัหวดัพงังา 4,217,200                 

งบด าเนินงาน 4,217,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,217,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 63,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 794,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 794,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,241,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบสัปรบัอากาศ 0 135,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาตน้แบบผลติภณัฑส์ปาพรอ้มบรรจุ 0 1,356,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาทดสอบผลติภณัฑต์ามเกณฑม์าตรฐาน 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแสดงผลงานและจ าหน่ายสนิคา้ 0 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 63,200                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 54,000                        

พฒันาบคุลากรเพือ่รองรบัการทอ่งเทีย่วทางทะเลจงัหวดัพงังา 4,778,800                 

งบด าเนินงาน 4,778,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,778,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,060,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 470,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 470,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,585,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,585,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 520,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที/่จดัสถานที่ 0 52,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่่าเช่าเรือหางยาว 0 140,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอปุกรณ์ด าน า้ 0 248,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 27,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 56,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 58,500                        

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วอ่างเกบ็น า้บางปยุ 7,538,000                 

งบลงทนุ 7,538,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,538,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,538,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ

 อ่างเกบ็น า้บางปุย หมู่ที่ 8 ระยะทาง 2,040 เมตร กวา้ง 5.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา สายทาง 1 7,538,000                    

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 192,812,300              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 192,812,300              

โครงการดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 112,812,300              

เพิม่ศกัยภาพและขยายเครือขา่ยการระบบการแพทยฉุ์กเฉินทางทะเลฝัง่อนัดามนั 61,135,000                

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานติดต ัง้สายอากาศ HF/SSB พรอ้ม

สายน า้สญัญาณ ชนิด RG8 งาน 0 20,000                        

งบลงทนุ 61,115,000                

ครุภณัฑ์ 61,115,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 30,900,000                   

รายการระดบัที1่: เรือพยาบาล 46.00 ฟตุ เครื่องยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ 300 

แรงมา้ จ านวน 3 เครื่องยนต ์ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ล  า 2 19,900,000                   

รายการระดบัที1่: รถยนตห์วัลากเอนกประสงคส์ าหรบัเรือขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

42.00 ฟตุ ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา คนั 2 11,000,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 308,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบัประมวลผลแบบที่ 1 ต าบล

คึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: จอมอนิเตอรแ์บบทชัสกนิ ขนาด 50.00 น้ิว ต าบลคึกคกั 

อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 4 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟขนาด 800 W ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่

ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 3 10,500                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพพ์ริ้นเตอร ์ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า เครื่อง 1 11,500                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 27,774,000                   

รายการระดบัที1่: เตียงส าหรบัผูป่้วยในเรือและอปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง ต าบล

คึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เตียง 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เคลือ่นยา้ยผูป่้วย ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า ตวั 1 76,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจ ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั เครื่อง 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจภายนอก ชนิด 2 เฟส พรอ้ม

เครื่องวดัสญัญาณชพี ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 2 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพีพรอ้มเครื่องกระตุกหวัใจในเรือ

พยาบาล เพือ่เชือ่มต่อระบบศูนยก์ลางรกัษาทางไกล ต าบลคึกคกั อ าเภอ เครื่อง 2 2,568,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยนวดหวัใจอตัโนมตัิ ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่

ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 5 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอก็ซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,000 mA แบบ

แขวนเพดาน ดจิติอล 2 จอรบัภาพ ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 9,630,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบบริหารจดัการและจดัเกบ็-รบัส่งขอ้มูลภาพเอก็ซเรย ์

ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 6,900,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 2,133,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวทิยสุือ่สารแบบตัง้โตะ๊ขนาด 40 วตัต ์พรอ้มติดต ัง้

แผงสายอากาศชนิดกึ่งทศิทาง ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 3 153,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวทิยสุือ่สารแบบตัง้โตะ๊ขนาด 10 วตัต ์245 MHZ 

พรอ้มติดต ัง้แผงสายอากาศชนิดกึ่งทศิทาง ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวทิยสุือ่สารแบบตัง้โตะ๊ 27 MHz พรอ้มติดต ัง้แผง

สายอากาศชนิดกึ่งทศิทาง ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: แผงสายอากาศชนิดกึ่งทศิทาง (Folded Dipole) 2 Stack

 พรอ้มสายน าสญัญาณขนาด 1/2 น้ิว ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเครือขา่ยพรอ้มเสาสูง 45.00 เมตร ต าบล

คึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเครือขา่ย ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า เครื่อง 2 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทวนสญัญาณระบบ Analog/Digital (Mixed 

Mode) ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 2 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวทิยคุมนาคมประจ าที่ HF/SSB รวม Long wire 

Antenna SSB และ Atenna tuner ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั เครื่อง 2 230,000                      

รายการระดบัที1่: เสาอากาศ ชนิดโครงเหลก็สามเหลีย่ม แบบไม่มสีายยดึโยง

 (Self Supporting Tower) ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 30 เมตร พรอ้มระบบไฟ

ยอดเสา ระบบลอ่ฟ้าและระบบสือ่ดนิ ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั เสา 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: วทิยสุือ่สาร 25 W (เครื่องด า) และติดต ัง้เสาพรอ้มอปุกรณ์

 ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เครื่อง 2 60,000                        

แหลง่เรียนรูป้ระมงเพือ่การทอ่งเทีย่ว 1,857,000                 

งบลงทนุ 1,857,000                 

ครุภณัฑ์ 669,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊และเกา้อี้ประชมุ ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ย

เหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 1 100,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 231,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ยนื ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ฝาทบึ ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง ตู ้ 9 171,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 278,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊ท าคลืน่ ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดั เครื่อง 8 24,000                        
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04820000 จงัหวดัพงังา

รายการระดบัที1่: ฮตีเตอรเ์พิม่อณุหภูม ิต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง

 จงัหวดัพงังา เครื่อง 24 36,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุระบบกรองสกมิเมอร ์ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ย

เหมอืง จงัหวดัพงังา ชดุ 6 200,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัพลาสติกล  าเลยีงพนัธุป์ลา ขนาด 1 ตนั ต าบลทา้ย

เหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ใบ 3 18,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านไมโครชพิ ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง 

จงัหวดัพงังา เครื่อง 1 60,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,188,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบ่อคอนกรีตพรอ้มหลงัคาคลมุ ต าบลทา้ยเหมอืง 

อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา แห่ง 1 1,188,000                    

ขยายเสน้ทางเขา้สู่แหลง่ทอ่งเทีย่วบนเขาหลกัจงัหวดัพงังา 49,820,300                

งบลงทนุ 49,820,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,820,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 49,820,300                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งขยายเป็น 4 ช่องจราจร พรอ้มทางจกัรยาน ทาง

หลวงหมายเลข 4 ตอน บางสกั – ทา้ยเหมอืง ระหวา่ง กม.801+800 – กม.

803+000 ต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา สายทาง 1 49,820,300                   

โครงการบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 80,000,000                

พฒันาตลิง่และปรบัปรุงเสริมสรา้งเสถยีรภาพตลิง่คลองบางเนียง 80,000,000                

งบลงทนุ 80,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองบางเนียง ระยะทาง 1.600 

กโิลเมตร ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา แห่ง 1 80,000,000                   


