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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 3,589,431,954            

จงัหวดัภเูกต็ 3,589,431,954            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 16,204,800                

กรมประชาสมัพนัธ์ 16,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 16,000,000                

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 16,000,000                

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 16,000,000                

งบลงทนุ 16,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั ขนาด 12 ครอบครวั สถานี

วทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั แห่ง 1 16,000,000                   

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                      

กระทรวงกลำโหม 71,532,700                

กองทพัเรือ 70,882,700                

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศดา้นความม ัน่คง 70,882,700                

โครงการเสริมสรา้งความสมัพนัธท์างทหารทีด่กีบัประเทศเพือ่นบา้น มติรประเทศ และ

องคก์ารระหวา่งประเทศ 70,882,700                

การสรา้งความร่วมมอืและความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศทางทหาร 70,882,700                

งบรายจ่ายอื่น 70,882,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัิการของก าลงัทางเรือ และอากาศ

ยานเขา้ร่วมการลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา บาท 0 70,882,700                   

กองทพัอากาศ 650,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 650,000                   

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 650,000                   

การส่งก าลงัและซอ่มบ ารุง 650,000                   

งบลงทนุ 650,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 650,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และสิง่ก่อสรา้งอืน่ ๆ ท ัว่ไป งาน 0 650,000                      

รายการระดบัที2่: สรา้งป้อมรกัษาการณ์ สร.ภก. ต าบลฉลอง อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ งาน 0 650,000                      

กระทรวงกำรคลงั 5,387,300                 

กรมศุลกากร 3,616,300                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 3,616,300                 

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 3,616,300                 

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))
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บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 3,616,300                 

งบลงทนุ 3,616,300                 

ครุภณัฑ์ 1,046,300                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,046,300                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ   ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ คนั 1 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ   

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ คนั 1 48,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 110 ซซี ี แบบเกยีรธ์รรมดา   

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ คนั 1 40,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,570,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,570,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเกต็

 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 2,570,000                    

กรมสรรพากร 1,771,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,771,000                 

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 1,771,000                 

การจดัเกบ็ภาษอีากร 1,771,000                 

งบลงทนุ 1,771,000                 

ครุภณัฑ์ 1,771,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,771,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ คนั 1 957,000                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 7,179,600                 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 7,179,600                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 6,943,500                 

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและสรา้งความเชื่อม ัน่แก่นกัทอ่งเทีย่ว 6,943,500                 

ส่งเสริมสนบัสนุน และด าเนินงานกบัทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการทอ่งเทีย่ว และ

สรา้งความเชื่อม ัน่ความปลอดภยัใหเ้กดิกบันกัทอ่งเทีย่ว 6,943,500                 

งบรายจ่ายอื่น 6,943,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการพฒันาศกัยภาพเครือขา่ย

การท่องเที่ยวโดยชมุชน (CBT) ของเขตพฒันาการท่องเที่ยวอนัดามนั 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 จงัหวดัภูเกต็ รายการ 0 6,943,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 236,100                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 236,100                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 236,100                   

งบด าเนินงาน 236,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 236,100                      



3 / 70

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04830000 จงัหวดัภเูกต็

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

แบบดบัเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี)ี ส านกังาน

การท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัภูเกต็ คนั 1 236,100                      

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 1,474,200                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,154,300                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 488,000                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 488,000                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 488,000                   

งบลงทนุ 488,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 488,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 488,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน  ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ แห่ง 1 488,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 100,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 100,000                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 100,000                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

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

 แผ่นต่อนาท ีบา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัภูเกต็  ต าบลรษัฎา อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 100,000                      

กรมกจิการผูสู้งอายุ 219,900                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 219,900                   

โครงการการส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดร้บัการคุม้ครองและส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 219,900                   

การสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ 219,900                   

งบลงทนุ 219,900                   

ครุภณัฑ์ 219,900                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 99,900                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิาร

สงัคมผูสู้งอายภูุเกต็  ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัทส์ านกังาน ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิาร

สงัคมผูสู้งอายภูุเกต็  ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 3 5,400                         

รายการระดบัที1่:  ชัน้เกบ็ของแบบมฝีาปิด 2 ชัน้ 6 แถว  ศูนยพ์ฒันาการ

จดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายภูุเกต็  ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุสมัมนา (แบบพบั) ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายภูุเกต็  ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ตวั 5 14,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

ภูเกต็  ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ตวั 20 30,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 100,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร แบบมี

ลอ้ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายภูุเกต็  ต าบลป่าคลอก 

อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายภูุเกต็  ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายภูุเกต็  ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 28,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวผ์ลติภณัฑ ์ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายภูุเกต็  ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 20,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 33,651,900                

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 209,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 209,100                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 209,100                   

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 114,000                   

งบลงทนุ 114,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 114,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 114,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็  

ต าบลตลาดเหนือ   อ าเภอเมอืงภูเกต็  จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 114,000                      

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 95,100                     

งบลงทนุ 95,100                     

ครุภณัฑ์ 95,100                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 95,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA   ต าบลตลาดเหนือ   

อ าเภอเมอืงภูเกต็  จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 3 17,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ต าบลตลาดเหนือ   

อ าเภอเมอืงภูเกต็  จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง  

ต าบลตลาดเหนือ   อ าเภอเมอืงภูเกต็  จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 1,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ ต าบลตลาดเหนือ   อ าเภอเมอืงภูเกต็  จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 73,600                        

กรมชลประทาน 23,271,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,592,000                 
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3,592,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3,592,000                 

งบลงทนุ 3,592,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,592,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,592,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายคลองพระแทวอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ โครงการชลประทานภูเกต็ ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง รายการ 0 3,575,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัภูเกต็ ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอ

ถลาง จงัหวดัภูเกต็ รายการ 0 17,000                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,080,000                

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 15,080,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 15,080,000                

งบลงทนุ 15,080,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,080,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: วเิคราะหค์วามปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นบางเหนียวด า 

จงัหวดัภูเกต็ รายการ 0 80,000                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 15,000,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน า้อ่างเกบ็น า้บาง

วาด  โครงการชลประทานภูเกต็ ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ รายการ 1 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,599,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 4,599,000                 

การจดัการงานชลประทาน 4,599,000                 

งบลงทนุ 4,599,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,599,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,599,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 1,599,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานของอ่างเกบ็น า้บางวาด โครงการ

ชลประทานภูเกต็ ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ รายการ 0 682,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานของอ่างเกบ็น า้บางเหนียวด า 

โครงการชลประทานภูเกต็ ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ รายการ 0 467,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและระบบสูบน า้ผนับางใหญ่-บางวาด 

โครงการชลประทานภูเกต็ ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทานภูเกต็ ต าบลกะทู ้

อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ รายการ 0 250,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท)์ 

ภายในบริเวณอ่างกะทะ โครงการชลประทานภูเกต็ ต าบลฉลอง อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ รายการ 0 3,000,000                    

กรมประมง 213,800                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 213,800                   

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 213,800                   
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พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 213,800                   

งบลงทนุ 213,800                   

ครุภณัฑ์ 213,800                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 213,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งตะกอนดนิ แบบแรงโนม้ถว่ง (Gravity

 Core Sampler) ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 120,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งน า้ แบบแนวตัง้ ส าหรบัวเิคราะหโ์ลหะ

หนกั (Teflon) ขนาดความจ ุ5 ลติร ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั เครื่อง 1 93,000                        

กรมปศุสตัว ์ 1,067,100                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 200,000                   

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบริหาร

จดัการฟารม์อยา่งเป็นระบบ 200,000                   

เพิม่มลูค่าปศุสตัว ์ 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ เครื่อง 4 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 867,100                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 867,100                   

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 าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 19,100                     

งบลงทนุ 19,100                     

ครุภณัฑ์ 19,100                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 19,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลไมข้าว 

อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 3,100                         

กรมพฒันาทีด่นิ 6,255,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,255,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 6,255,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 6,204,000                 

งบลงทนุ 6,204,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,204,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,204,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัภูเกต็ กลา้ 2600000 4,290,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัภูเกต็ กลา้ 700000 714,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 900 1,200,000                    
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การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 51,000                     

งบลงทนุ 51,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 51,000                        

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัภูเกต็ ไร่ 30 51,000                        

กรมวชิาการเกษตร 1,236,300                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,236,300                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,236,300                 

สนบัสนุนวชิาการเกษตรดา้นพชืในโครงการพระราชด าริ 1,236,300                 

งบลงทนุ 1,236,300                 

ครุภณัฑ์ 876,300                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 876,300                      

รายการระดบัที1่: รถแทรกเตอร ์พรอ้มอปุกรณ์ต่อพ่วง ต าบลเทพกระษตัรี 

อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ คนั 1 876,300                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 360,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารถา่ยทอดเทคโนโลย ีต าบลเทพกระษตัรี 

อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 360,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,326,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,326,000                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 1,326,000                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ 

อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั ชดุ 1 16,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 73,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 73,600                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 73,600                     

จดัทีด่นิ 73,600                     

งบลงทนุ 73,600                     
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ครุภณัฑ์ 73,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัภูเกต็  ต าบลกะรน อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัภูเกต็  ต าบลกะรน อ าเภอเมอืง ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัภูเกต็ ต าบลกะรน

 อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 44,000                        

กระทรวงคมนำคม 949,354,500               

กรมเจา้ทา่ 1,196,000                 

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 1,096,000                 

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 1,096,000                 

การออกใบส าคญั 1,096,000                 

งบลงทนุ 1,096,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,096,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,096,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสิง่อ  านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิาร (หอ้งน า้

ส าหรบัผูพ้กิาร ทางลาด ป้าย และอืน่ๆ) ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคที่ 5 จ.ภูเกต็ แห่ง 5 1,096,000                    

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาด

เหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 774,606,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 267,646,000              

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 30,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมอืงภูเกต็ จ. กม. 2.7 30,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 237,646,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 80,000,000                

งบลงทนุ 80,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายท่าอากาศยานภูเกต็ - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก

 - บ.พารา จ.ภูเกต็ กม. 8.1 80,000,000                   

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 157,646,000              

งบลงทนุ 157,646,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 157,646,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 157,646,000                 

รายการระดบัที1่: ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 402 กบัทาง

หลวงหมายเลข 4026 (แยกเขา้สนามบนิ) จ.ภูเกต็ แห่ง 1 157,646,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 295,000,000              

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วช ัน้น าแหง่

ใหมก่บัแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง 295,000,000              

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 295,000,000              

งบลงทนุ 295,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 295,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 295,000,000                 

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมอืง

ภูเกต็ ตอน 3 จ.ภูเกต็ แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมอืง

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

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมอืง

ภูเกต็ ตอน 2 จ.ภูเกต็ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4029 ตอน กะทู ้- ป่าตอง จ. แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์

 ตอน 2 จ.ภูเกต็ แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์

 ตอน 3 จ.ภูเกต็ แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์

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

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์

 ตอน 6 จ.ภูเกต็ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์

 ตอน 4 จ.ภูเกต็ แห่ง 1 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์

 ตอน 5 จ.ภูเกต็ แห่ง 1 50,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 207,610,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 16,500,000                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 16,500,000                

งบลงทนุ 16,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,500,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,500,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 5 ชัน้ 16 ครอบครวั  แขวง

ทางหลวงภูเกต็ จ.ภูเกต็ หลงั 1 16,500,000                   

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 167,860,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 167,860,000              

งบลงทนุ 167,860,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 167,860,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 167,860,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงภูเกต็ กม. 437 38,860,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก 

ตอน 2 จ.ภูเกต็ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมอืงภูเกต็ 

ตอน 1 จ.ภูเกต็ แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 1 จ. แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน หา้แยกฉลอง - กะรน จ. แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก 

ตอน 3 จ.ภูเกต็ แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4030 

ตอน ถลาง - หาดราไวย ์ตอน 1 จ.ภูเกต็ แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4030 

ตอน ถลาง - หาดราไวย ์ตอน 2 จ.ภูเกต็ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4027 

ตอน ท่าเรือ - เมอืงใหม่ จ.ภูเกต็ แห่ง 1 9,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 23,250,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 23,250,000                

งบลงทนุ 23,250,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,250,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 23,250,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก

 ตอน 1 จ. ภูเกต็ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก

 ตอน 3 จ. ภูเกต็ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก

 ตอน 2 จ. ภูเกต็ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมอืงภูเกต็

 ตอน 1 จ. ภูเกต็ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน ตีนเขา - หาดราไวย ์ แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 

4 จ. ภูเกต็ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 

5 จ. ภูเกต็ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 

6 จ. ภูเกต็ แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชงิทะเล จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเขา้สนามบนิภูเกต็ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4302 ตอน หาดทรายแกว้ - ท่า

นุ่น จ. ภูเกต็ แห่ง 1 2,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,350,000                 
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โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงภูเกต็ 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 172,181,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 4,600,000                 

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 1,500,000                 

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ถนนยกระดบั สายคลองเกาะผ ีต.วชิติ, ตลาดเหนือ อ.เมอืง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 1,500,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 3,100,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 3,100,000                 

งบลงทนุ 3,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,100,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ภก.4018 แยก

ทางหลวงหมายเลข 4031 - บา้นโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 3,100,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 164,581,800              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 7,625,800                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 7,625,800                 

งบลงทนุ 7,625,800                 

ครุภณัฑ์ 70,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทภูเกต็ ชดุ 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,555,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทภูเกต็ แห่ง 1 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,555,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารวเิคราะหว์จิยัและทดสอบ แขวงทางหลวง แห่ง 1 4,555,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 113,180,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 113,180,000              

งบลงทนุ 113,180,000              

ครุภณัฑ์ 2,500,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทภูเกต็ คนั 1 1,650,000                    
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ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัยานพาหนะเคลือ่นที่ แขวงทางหลวง ชดุ 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 110,680,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 110,680,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ภก.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 402

 - บา้นลพิอนเขาลา้น อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 7,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ภก.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 402

 - บา้นกะทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเกต็ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ภก.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 402

 - บา้นกะทู ้อ.เมอืง, กะทู ้จ.ภูเกต็ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ภก.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 402

 - บา้นม่าหนิก อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ภก.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 402

 - บา้นหมากปรก อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ภก.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 

4020 - เขือ่นบางวาด อ.กะทู ้จ.ภูเกต็ แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ภก.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 

4027 - บา้นพารา อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ภก.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 

4027 - บา้นพารา อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ภก.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

4022 - บา้นกะทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเกต็ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ภก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 

4031 - บา้นโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ภก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 

4031 - บา้นโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ภก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 

4031 - บา้นโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ภก.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 

4025 - บา้นม่าหนิก อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ภก.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 

4030 - บา้นยา อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ภก.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 

4027 - บา้นบางโรง อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทภูเกต็ กม. 101 14,500,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 43,776,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 42,729,100                

งบลงทนุ 42,729,100                

ครุภณัฑ์ 1,300,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุท าความสะอาดป้ายจราจรและอปุกรณ์อ านวยความ

ปลอดภยั แขวงทางหลวงชนบทภูเกต็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร แขวงทาง

หลวงชนบทภูเกต็ ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบ

พกพา แขวงทางหลวงชนบทภูเกต็ ชดุ 1 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,429,100                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 41,429,100                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสาย ภก.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้น

บางโรง อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3028 แยกทาง

หลวงหมายเลข 402 - บา้นลพิอนเขาลา้น อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4027 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4031 - อทุยานในยาง อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 625,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3028 แยกทาง

หลวงหมายเลข 402 - บา้นลพิอนเขาลา้น อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4024 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4030 - บา้นยา อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 756,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 402 - บา้นหมากปรก อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4027 - บา้นผกัฉีด อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4027 - บา้นพารา อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4024 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4030 - บา้นยา อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4027 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4031 - อทุยานในยาง อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4024 - บา้นกะตะ อ.เมอืง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 995,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3028 แยกทาง

หลวงหมายเลข 402 - บา้นลพิอนเขาลา้น อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3032 แยกทาง

หลวงหมายเลข 402 - บา้นม่าหนิก อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 402 - บา้นทุ่งทอง อ.เมอืง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4027 - บา้นผกัฉีด อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4027 - บา้นพารา อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 2,375,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 402 - บา้นหมากปรก อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.3033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 402 - บา้นหมากปรก อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4031 - บา้นโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทภูเกต็ แห่ง 1 3,528,100                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทภูเกต็ แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 3,000,000                 

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,000,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,000,000                 
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งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ภก.

4005 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้นพารา อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ภก.

4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บา้นอ่าวปอ อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ภก.

4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4024 - บา้นกะตะ อ.เมอืง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ภก.

4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4031 - บา้นโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ภก.

4024 แยกทางหลวงหมายเลข 4030 - บา้นยา อ.ถลาง จ.ภูเกต็ แห่ง 1 600,000                      

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 136,606,200               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 4,707,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,500,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการคุณภาพน า้ 1,500,000                 

ลดของเสยีในแหลง่น า้วกิฤตแิละจดัการคุณภาพน า้ในแหลง่น า้หลกั 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจคุณภาพน า้อตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 15  ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 15  ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 15  ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,207,000                 

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3,207,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3,207,000                 

งบลงทนุ 3,207,000                 

ครุภณัฑ์ 2,607,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,607,000                    

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิ(water bath) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 15  ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ อ่าง 1 129,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุประกอบเครื่องสกดัน า้มนัและไขมนั (grease&oil) 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 15  ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุยอ่ยตวัอยา่งดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ (Microwave 

digestion) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 15  ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ ชดุ 1 1,337,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความขุน่แบบตัง้โตะ๊  ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาค

ที่ 15  ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 190,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 600,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบตูค้วบคุมและจ่ายก าลงัไฟฟ้าพรอ้มวสัดุ

อปุกรณ์ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 15  ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ งาน 1 600,000                      
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กรมควบคุมมลพษิ 7,300,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 7,300,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 7,300,000                 

พฒันาเครื่องมอืการบริหารจดัการองคก์รและการควบคุมมลพษิ 7,300,000                 

งบลงทนุ 7,300,000                 

ครุภณัฑ์ 7,300,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,300,000                    

รายการระดบัที1่:  สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ต าบลตลาด

ใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ สถานี 1 7,300,000                    

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 98,285,600                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 62,259,600                

โครงการความร่วมมอืเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ในระดบัภูมภิาค 52,631,600                

ความร่วมมอืเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ในระดบัภูมภิาค 52,631,600                

งบลงทนุ 52,631,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,631,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 52,631,600                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยช่์วยชวีติสตัวท์ะเลหายากฝัง่อนัดามนั ต าบล

วชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 52,631,600                   

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ 

และป่าชายเลน 1,636,800                 

ป้องกนัและปราบปรามรองรบัแผนปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฏหมาย 

(IUU) 1,636,800                 

งบรายจ่ายอื่น 1,636,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามรองรบั

แผนปฏบิตัิการแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย (IUU) 0 1,636,800                    

โครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 4,988,000                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 4,988,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,988,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกเสริมปะการงั จงัหวดัภูเกต็ ไร่ 20 4,988,000                    

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

งบด าเนินงาน 789,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 789,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ

อนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 62,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,000                        
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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 2,214,000                 

บริหารจดัการเเละซอ่มเเซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 2,214,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,214,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการซอ่มเเซมทุ่นผูกจอดเรือ จงัหวดัภูเกต็ จดุ 50 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดต ัง้ทุ่นผูกจอดเรือใหม่ จงัหวดัภูเกต็ จดุ 20 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดต ัง้ทุ่นเเสดงเเนวเขต จงัหวดัภูเกต็ เมตร 800 464,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 717,000                   

โครงการบริหารจดัการขยะทะเล 717,000                   

บริหารจดัการขยะทะเล 717,000                   

งบลงทนุ 717,000                   

ครุภณัฑ์ 717,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 717,000                      

รายการระดบัที1่: ทุ่นกกัขยะ ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 100 เมตร ต าบล

วชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 717,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 151,000                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 151,000                   

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคใต)้ 151,000                   

งบด าเนินงาน 151,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 151,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 55,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 14,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 44,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 6,800                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 35,158,000                

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 35,158,000                

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 35,158,000                

งบลงทนุ 35,158,000                

ครุภณัฑ์ 35,063,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 35,063,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มเรือส ารวจทรพัยากรทางทะเล (บุญเลศิ)  ต าบล

วชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ล  า 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือยางทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 107 

ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ล  า 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 220 ต าบล

วชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ล  า 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 225 ต าบล

วชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ล  า 1 403,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 308 ต าบล

วชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ล  า 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 603 ต าบล

วชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ล  า 1 4,170,000                    

รายการระดบัที1่: เรือเกบ็ขยะ ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 35 ฟตุ พรอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ล  า 1 24,000,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 95,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 95,000                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัภูเกต็ กลา้ 30000 87,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัภูเกต็ ไร่ 7 8,000                         

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 1,415,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,415,000                 

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 1,415,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 1,415,000                 

งบลงทนุ 1,415,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,415,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นหมากปรก  หมู่ที่ 

1 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 1,415,000                    

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 1,936,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 947,800                   

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 947,800                   

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 275,000                   

งบลงทนุ 275,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 275,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 275,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัภูเกต็ กลา้ 20000 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัภูเกต็ ไร่ 50 175,000                      

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรอทุยานแหง่ชาตทิางทะเล 490,000                   

งบลงทนุ 490,000                   

ครุภณัฑ์ 490,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 490,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ด าน า้ลกึ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 5 450,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพใตน้ า้ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 1 40,000                        

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 182,800                   

งบลงทนุ 182,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 182,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 182,800                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัภูเกต็ กโิลเมตร 20 102,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 80,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 78,500                     

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 78,500                     

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคใต)้ 78,500                     

งบลงทนุ 78,500                     
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 78,500                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 78,500                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัภูเกต็ กลา้ 1200 6,000                         

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัภูเกต็ กลา้ 25000 72,500                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 909,700                   

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 909,700                   

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 851,700                   

งบลงทนุ 851,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 851,700                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 594,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั ที่ 247 

และ 263 ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสตัวป่์าเขาพระแทว  จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 594,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 257,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัภูเกต็ กโิลเมตร 50 257,000                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 58,000                     

งบลงทนุ 58,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 58,000                        

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 20000 58,000                        

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 21,061,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 21,061,000                

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการน า้เสยีในระดบัจงัหวดั 21,061,000                

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการน า้เสยี 21,061,000                

งบอดุหนุน 21,061,000                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,061,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยีบริเวณพื้นที่สามกอง  

เทศบาลนครภูเกต็  จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 21,061,000                   

กรมป่าไม ้ 1,901,600                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 52,000                     

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 52,000                     

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 52,000                     

งบรายจ่ายอื่น 52,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัภูเกต็ หมู่บา้น 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัภูเกต็ หมู่บา้น 2 40,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 547,800                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 547,800                   

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 474,700                   

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                         

งบลงทนุ 257,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 257,000                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 257,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัภูเกต็ กโิลเมตร 50 257,000                      

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัภูเกต็ หมู่บา้น 1 50,000                        

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคใต ้ 73,100                     

งบด าเนินงาน 3,100                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,100                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 1,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500                           

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 700                           

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500                           

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,301,800                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 1,301,800                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,301,800                 

งบลงทนุ 1,301,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,301,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 215,700                      

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช ากลา้ไมแ้บบถอดประกอบ ขนาด 20 x 20 

เมตร จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 215,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,086,100                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัภูเกต็ ไร่ 29 29,600                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัภูเกต็ ไร่ 2 1,000                         

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัภูเกต็ กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัภูเกต็ กลา้ 267000 774,300                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 39,738,600                

กรมอตุนิุยมวทิยา 38,890,600                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 34,335,000                

โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization 34,335,000                

ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization 2 เครื่อง ทีจ่งัหวดัภูเกต็ 

และจงัหวดัล  าพูน 34,335,000                

งบลงทนุ 34,335,000                

ครุภณัฑ์ 34,335,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 34,335,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual 

Polarization ที่สถานีเรดารต์รวจอากาศภูเกต็ ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง เครื่อง 1 34,335,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,555,600                 

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 4,555,600                 

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 4,555,600                 

งบลงทนุ 4,555,600                 
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ครุภณัฑ์ 97,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ที่ศูนยอ์ตุุนิยมวทิยา

ภาคใตฝ้ัง่ตะวนัตก   ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 3 97,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,458,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,458,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ อาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเขม็ ที่

ศูนยอ์ตุุนิยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่ตะวนัตก ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ หลงั 4 4,458,400                    

ส านกังานสถติแิหง่ชาติ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

ขอ้มลูสถติิ 848,000                   

จดัท าขอ้มลูสถติดิว้ยวธิสี  ารวจ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสถติิจงัหวดัภูมเกต็  ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั คนั 1 848,000                      

กระทรวงพลงังำน 22,000,000                

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 22,000,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 22,000,000                

โครงการยกระดบัคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ ี

ชื่อเสยีงของภาค 22,000,000                ยกระดบัคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของ

ภาค 22,000,000                

งบลงทนุ 22,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการเสริมสรา้งแหลง่พลงังานทดแทน

จงัหวดัภูเกต็ โรงเรียนเมอืงถลาง ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดั แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการเสริมสรา้งแหลง่พลงังานทดแทน

จงัหวดัภูเกต็ โรงเรียนภูเกต็วทิยาลยั ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการเสริมสรา้งแหลง่พลงังานทดแทน

จงัหวดัภูเกต็ โรงเรียนสตรีภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการเสริมสรา้งแหลง่พลงังานทดแทน

จงัหวดัภูเกต็ วทิยาลยัอาชวีศึกษาภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการเสริมสรา้งแหลง่พลงังานทดแทน

จงัหวดัภูเกต็ เกาะโหลน ต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 4,000,000                    

กระทรวงมหำดไทย 171,109,800               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 99,773,700                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 168,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 168,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 168,000                   



21 / 70

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04830000 จงัหวดัภเูกต็

งบรายจ่ายอื่น 168,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 168,000                      

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 98,765,700                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 98,765,700                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 95,265,700                

งบลงทนุ 95,265,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 95,265,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 43,776,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัภูเกต็ ต าบล

ตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 3,877,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัผูว้า่ราชการจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาด

ใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 12,599,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยัขา้ราชการส านกังานจงัหวดั

ภูเกต็   ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 27,300,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 51,488,900                   

รายการระดบัที1่:  ค่าก่อสรา้งศาลากลางจงัหวดัภูเกต็หลงัใหม่ (ระยะที่ 2)  

ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 51,488,900                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 4,574,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,574,000                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,574,000                 
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การบริหารงานอ าเภอ 4,574,000                 

งบลงทนุ 4,574,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัภูเกต็ คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,286,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,686,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั แห่ง 1 2,486,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 200,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,652,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 1,652,000                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 1,652,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 1,652,000                 

งบลงทนุ 1,652,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,652,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,652,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 1,652,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 29,974,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 24,974,800                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 18,034,600                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 18,034,600                

งบลงทนุ 18,034,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,034,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,034,600                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.คลองบางใหญ่ จากหมู่บา้นภกัดี

ถงึหมู่บา้นสงิหเ์ทา (ฝัง่ขวา) ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ความยาว แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.คลองบางใหญ่ จากหมู่บา้นภกัดี

ถงึหมู่บา้นสงิหเ์ทา (ฝัง่ซา้ย) ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ความยาว แห่ง 1 9,017,300                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 6,940,200                 

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 6,940,200                 

งบลงทนุ 6,940,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,940,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,940,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนป่าตอง อ าเภอ

กระทู ้ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 2,609,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงภูเกต็ อ าเภอ

เมอืง  จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 4,330,700                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,000,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 5,000,000                 
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บริการดา้นช่าง 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 5,000,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 35,135,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 264,900                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 264,900                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 264,900                   

งบลงทนุ 264,900                   

ครุภณัฑ์ 264,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 66,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 3 66,300                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 6 10,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ ชดุ 3 8,700                         

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 6 18,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 198,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 3 198,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัภูเกต็ 

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัภูเกต็ ต าบล

ตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 3 27,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ ชดุ 6 22,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ เครื่อง 6 34,800                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 34,502,400                

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 429,800                   

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 429,800                   
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งบอดุหนุน 429,800                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 429,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 429,800                      

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กมลา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเกต็

โฮ่ เทศบาลเมอืงกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสุลมิ

บา้นบางโรง เทศบาลต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

สาคู องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาคู อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลเชงิทะเล เทศบาลต าบลเชงิทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 1 เทศบาลนครภูเกต็ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลวชิติ ศูนย ์1 เทศบาลต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

บางคณฑ ีเทศบาลต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ท่าเรือใหม่ เทศบาลต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โคกทราย สาขา 1 ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เกาะแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

นครภูเกต็ เทศบาลนครภูเกต็ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนเทศบาล 1 เมอืง

กะทู ้เทศบาลเมอืงกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมอืงป่าตอง 1 เทศบาลเมอืงป่าตอง อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 7,200,000                 
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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 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืงภูเกต็ 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 าบลราไวย ์อ าเภอเมอืงภูเกต็ 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 าบลฉลอง อ าเภอเมอืงภูเกต็ คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 26,872,600                

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 12,837,000                

งบอดุหนุน 12,837,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,837,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 12,837,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ภก.ถ 9-0001 สายซอยนายะ หมู่ที่ 1 ต าบลราไวย์

 มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,228 ตารางเมตร เทศบาลต าบลราไวย ์อ าเภอ สาย 1 3,037,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ภก.ถ 4-0003 สายถนนวชิติสงคราม (ช่วงแยกกะ

ทู-้สะพานโรงเหลา้) หมู่ที่ 2 บา้นกระทู ้ต าบลกระทู ้มพีื้นที่ผวิพารารวม

ไม่นอ้ยกวา่ 14,880 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดั สาย 1 9,800,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 6,064,600                 

งบอดุหนุน 6,064,600                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,064,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 6,064,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,064,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลเชงิทะเล เทศบาล

ต าบลเชงิทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่าคลอก เทศบาลต าบลป่า

คลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 7,971,000                 

งบอดุหนุน 7,971,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,971,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 7,971,000                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชงิทะเล องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเชงิทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 7,971,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 368,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 368,000                   

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 368,000                   

งบลงทนุ 368,000                   

ครุภณัฑ์ 368,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 368,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัภูเกต็ ต าบล

ตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาด

ใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 10 110,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั ชดุ 10 38,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 101,365,100               

กรมคุมประพฤติ 957,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 957,000                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 957,000                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 957,000                   

งบลงทนุ 957,000                   

ครุภณัฑ์ 957,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัภูเกต็  

ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ คนั 1 957,000                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 173,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 173,900                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 173,900                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 173,900                   

งบลงทนุ 173,900                   

ครุภณัฑ์ 173,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 101,900                      

รายการระดบัที1่: โทรศพัทส์ านกังาน สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 13 13,000                        



27 / 70

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04830000 จงัหวดัภเูกต็

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 7 56,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 14,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบธรรมดา  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ คนั 1 14,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะใตด้นิ   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชนจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 100,234,200              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 9,500                      

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 9,500                      

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจนส์งักดั

เรือนจ าจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 98,694,700                

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 98,694,700                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 98,694,700                

งบลงทนุ 98,694,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 98,694,700                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,264,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าจงัหวดั

ภูเกต็  ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 2,264,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 96,430,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเรือนจ าจงัหวดัภูเกต็ พรอ้มส่วนประกอบ ต าบล

ศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 96,430,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,530,000                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 1,530,000                 

ควบคุมผูต้อ้งขงั 1,530,000                 

งบลงทนุ 1,530,000                 
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ครุภณัฑ์ 1,530,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 950,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขยะ  ขนาด  1  ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์แบบเปิด

ขา้งเททา้ย   เรือนจ าจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ คนั 1 950,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้  ขนาด 50 ปอนด ์เรือนจ าจงัหวดัภูเกต็  

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 200,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 15 กโิลวตัต ์เรือนจ าจงัหวดั

ภูเกต็  ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 260,000                      

กระทรวงแรงงำน 4,232,500                 

กรมการจดัหางาน 3,626,200                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,345,100                 

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 375,000                   

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 276,000                   

งบด าเนินงาน 276,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 276,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 130,200                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 24,200                     

งบด าเนินงาน 24,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 6,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,000                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,839,900                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,839,900                 

งบด าเนินงาน 1,839,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,743,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,900                    

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 0 642,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 91,400                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 91,400                        

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 1,135,000                 

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 1,135,000                 

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 1,135,000                 

งบลงทนุ 1,135,000                 

ครุภณัฑ์ 1,135,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 321,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานจดัหางานจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ 

อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

ภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 3 141,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัภูเกต็  ต าบล

ตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ คนั 1 814,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   
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โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 606,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 606,300                   

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 66,000                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 66,000                     

งบลงทนุ 66,000                     

ครุภณัฑ์ 66,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 66,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนพรอ้มเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ 15 ที่

น ัง่ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาด

เหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 66,000                        
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สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 540,300                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 30,300                     

งบลงทนุ 30,300                     

ครุภณัฑ์ 30,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัภูเกต็ 

 ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 30,300                        

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัทีด่ใีนการท างาน 460,000                   

งบลงทนุ 460,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 460,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 460,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าป้ายส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

ภูเกต็ พรอ้มภาษาองักฤษ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

จงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ งาน 1 460,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 8,741,400                 

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 189,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 189,000                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 189,000                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 128,200                   

งบลงทนุ 128,200                   

ครุภณัฑ์ 128,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 77,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัภูเกต็  ต าบล

ตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 10 23,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัภูเกต็  

ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 4 32,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 120 ซซี ีส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ คนั 1 50,500                        
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ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 60,800                     

งบลงทนุ 60,800                     

ครุภณัฑ์ 60,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัภูเกต็  

ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ เครื่อง 4 30,800                        

กรมศิลปากร 8,552,400                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 6,000,000                 

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 6,000,000                 

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานที่ดนิหลงัเก่าพรอ้มจดัภูมทิศัน ์

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็  จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 6,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,552,400                 

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 2,500,000                 

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000                    

ค่าส ารวจออกแบบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจแหลง่โบราณคดพีื้นที่ชายฝัง่ทะเลอนัดามนั ต าบล

ศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 200,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาโบราณสถานในเขตพื้นที่กลุม่

โบราณคดแีละอนุรกัษโ์บราณสถาน สาขาภูเกต็ ส านกัศิลปากรที่ 12 

นครศรีธรรมราช ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 12 2,300,000                    

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 52,400                     

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 52,400                     

งบลงทนุ 52,400                     

ครุภณัฑ์ 52,400                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 52,400                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่ต า่กวา่ 

18 ลา้นพกิเซล  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ ถลาง  ต าบลศรีสุนทร อ าเภอ ตวั 1 26,900                        

รายการระดบัที1่: เลนสม์าโคร ความละเอยีดไม่ต า่กวา่ 18 ลา้นพกิเซล 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ ถลาง  ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 18,900                        

รายการระดบัที1่: แท่นถา่ยภาพ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ ถลาง  ต าบลศรี

สุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แท่น 1 6,600                         

กระทรวงศึกษำธิกำร 1,087,621,154            
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ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 241,857,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 183,400                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 183,400                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 183,400                   

งบรายจ่ายอื่น 183,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 183,400                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 28,679,700                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 28,679,700                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 10,377,700                

งบอดุหนุน 10,377,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,377,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 8,253,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 2,124,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 18,302,000                

งบอดุหนุน 18,302,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,302,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 14,034,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 4,268,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 144,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 144,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 144,000                   

งบรายจ่ายอื่น 144,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 144,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 209,761,600              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 209,761,600              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 5,726,500                 

งบอดุหนุน 5,726,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,726,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 912,900                      

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 949,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 3,864,300                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 204,035,100              

งบอดุหนุน 204,035,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 204,035,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 174,989,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 9,401,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,650,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 5,354,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 8,639,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,088,300                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,334,200                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,334,200                 

งบลงทนุ 2,334,200                 
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ครุภณัฑ์ 2,184,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,440,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิต ัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ)  ขนาด 24,000 บทียูี  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 7 

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 6 194,400                      

รายการระดบัที1่:  โตะ๊ระดบั 3 ส านกังานศึกษาธกิารภาค 7{{LF}}ต าบล

ตลาดใหญ่  อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 15 81,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หมนุหลงัพงิสูง ส านกังานศึกษาธกิารภาค 7{{LF}}

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 15 45,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่น 5 ฟตุ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 7 

ต าบลตลาดใหญ่  อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ 

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ 

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ 

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ ต าบล

ตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ 

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกัส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ ต าบล

ตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็  

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ ต าบล

ตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีส านกังานศึกษาธกิารภาค

 7 ต าบลตลาดใหญ่  อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 693,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจตเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 7 ต าบลตลาดใหญ่  อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 85,000                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารภาค 7 ต าบลตลาดใหญ่  อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั จอ 2 20,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุใหญ่ ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 7 ต าบลตลาดใหญ่  อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุเลก็ ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 7 ต าบลตลาดใหญ่  อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็  

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ 

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูร ัว้เหลก็ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 7   

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ รายการ 1 150,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 754,100                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 754,100                   

งบลงทนุ 754,100                   

ครุภณัฑ์ 754,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 754,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 19 304,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 19 72,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 7 ภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 7

 ภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 7 ภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ เครื่อง 2 32,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 7

 ภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ 

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัภูเกต็ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 217,469,954              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 623,154                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 623,154                   

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 623,154                   

งบด าเนินงาน 623,154                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 623,154                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 623,154                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 117,202,000              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 114,762,700              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 114,762,700              

งบอดุหนุน 114,762,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 114,762,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 19993 114,762,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 19993 13,406,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 19993 7,356,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 19993 7,605,900                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 19993 10,801,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 19993 75,592,200                   

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 2,439,300                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 2,259,300                 

งบลงทนุ 2,259,300                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสะป า มงคลวทิยา ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเทพนิมติร ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัมงคลวราราม ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเชงิทะเลวทิยาคม จตุ-ิกอ้ง อนุสรณ์ ต าบลเชงิทะเล อ าเภอถลาง ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,259,300                    
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ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,259,300                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสะป า มงคลวทิยา ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 362,300                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัเทพนิมติร ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ แห่ง 1 383,600                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืงภูเกต็ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัมงคลวราราม ต าบลสาคู อ าเภอถลาง แห่ง 1 113,400                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 180,000                   

งบลงทนุ 180,000                   

ครุภณัฑ์ 180,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 180,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกะหลมิ ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลมทราย ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเกาะนาคา ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสาคู ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นในทอน ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกวดัใหม่ ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลพิอน ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเกาะมะพรา้ว ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเมอืงภูเกต็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเกาะโหลน ต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 99,374,800                

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 252,800                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 252,800                   

งบลงทนุ 252,800                   

ครุภณัฑ์ 252,800                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 252,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกวดัใหม่ ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เทพกระษตัรี ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หมากปรก ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ลพิอน ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 20 29,600                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเทพกระษตัรี ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นลพิอน ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 37,076,500                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 27,822,900                

งบลงทนุ 27,822,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,822,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,595,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 108 ล/59-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

บา้นอ่าวน า้บ่อ ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 11,784,000                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนเกาะสเิหร่ ต าบลรษัฎา

 อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนเกาะสเิหร่ ต าบลรษัฎา 

อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดัเทพนิมติร ต าบล

วชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 506,200                      

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

บา้นบางเทา ต าบลเชงิทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 7,407,200                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนวดัสุวรรณคีรีวงก ์

ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 1,275,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,095,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ ต าบลตลาด

ใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 411,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืงภูเกต็ แห่ง 1 996,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางเทา ต าบลเชงิทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 687,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,857,400                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

แหลมทราย ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 470,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หมากปรก ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 541,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ไมข้าว ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 401,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนวดั

มงคลวราราม ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 401,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นบาง

ทอง ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 426,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นอ่าว

น า้บ่อ ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 808,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัเทพ

นิมติร ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 808,300                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,098,820                 
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งบลงทนุ 2,098,820                 

ครุภณัฑ์ 2,098,820                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 63,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ลพิอน ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียนวดั

เทพกระษตัรี ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ใบ 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นป่าครองชพี ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ใบ 2 30,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเกาะนาคา ต าบล

ป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแหลมทราย 

ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโคกวดัใหม่ 

ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นป่าครองชพี 

ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัเทพนิมติร ต าบล

วชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

เทพกระษตัรี ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

เชงิทะเล (ตนัติวทิ) ต าบลเชงิทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัเทพนิมติร ต าบล

วชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเกาะนาคา ต าบล

ป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแหลมทราย ต าบล

เทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโคกวดัใหม่ ต าบล

เทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัมงคลวราราม ต าบล

สาคู อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเชงิทะเล (ตนัติวทิ)

 ต าบลเชงิทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 159,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัมงคลวราราม ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกูกู้ ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหมากปรก ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นม่าหนิก ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกวดัใหม่ ต าบลเทพ

กระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 13,100                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัเกต็โฮ่ ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้

 จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหมากปรก ต าบลไมข้าว 

อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นกะตะ (ตรีทศยทุธอปุถมัภ )์

 ต าบลกะรน อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,687,520                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นบางทอง ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเทพ

นิมติร ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 160 252,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นม่าห

นิก ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 109 172,220                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนถลางพระ

นางสรา้ง ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

วดัใหม่ ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบางคู

 ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกูกู้ 

ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคอ

เอน ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลพิอน

 ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัมงคลว

ราราม ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหมาก

ปรก ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนถลางพระนางสรา้ง ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หมากปรก ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

สุวรรณคีรีเขต ต าบลกะรน อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบางคู ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบางโรง ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,637,780                 

งบลงทนุ 1,637,780                 

ครุภณัฑ์ 1,637,780                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 494,300                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ 

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอ เครื่อง 11 231,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั เครื่อง 15 37,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,143,480                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นสะป า (มงคลวทิยา) ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

เทพนิมติร ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ถลางพระนางสรา้ง ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัสุวรรณคีรีวงก ์ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนถลางพระ

นางสรา้ง ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 80 134,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเทพ

นิมติร ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 140 235,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นอ่าวน า้

บ่อ ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 66 110,880                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

สวา่งอารมณ์ ต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นอ่าวน า้บ่อ ต าบลวชิติ

 อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 5,517,000                 

งบลงทนุ 5,517,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,517,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,517,000                    

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

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ภูเกต็ ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ หลงั 1 5,517,000                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 44,798,900                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 42,998,300                

งบลงทนุ 42,998,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,998,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 41,142,000                   

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนกะทูว้ทิยา ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดั หลงั 1 12,455,000                   

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

เมอืงถลาง ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 5,517,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ 6 ชัน้ โรงเรียนภูเกต็

วทิยาลยั ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 23,170,000                   
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ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,217,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเชงิทะเลวทิยาคม (จตุ-ิกอ้ง อนุสรณ์) ต าบลเชงิทะเล

 อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 1,099,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงถลาง ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดั แห่ง 1 117,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 639,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนกะทู ้

วทิยา ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 639,300                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,800,600                 

งบลงทนุ 1,800,600                 

ครุภณัฑ์ 1,800,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,800,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกะทูว้ทิยา 

ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเชงิทะเล

วทิยาคม (จตุ-ิกอ้งอนุสรณ์) ต าบลเชงิทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวรีสตรี

อนุสรณ์ ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 2,817,900                 

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 49,000                     

งบลงทนุ 49,000                     

ครุภณัฑ์ 49,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ โรงเรียนภูเกต็ปญัญานุ

กูล ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 1 49,000                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 64,000                     

งบลงทนุ 64,000                     

ครุภณัฑ์ 64,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 64,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัภูเกต็ ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 64,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 2,424,900                 

งบลงทนุ 2,424,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,424,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ภูเกต็ ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,476,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงหุงตม้และประกอบอาหาร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัภูเกต็ ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 1,089,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษประจ าจงัหวดัภูเกต็ ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 387,800                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 280,000                   

งบอดุหนุน 280,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 280,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 280,000                      

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 13,428,700                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 9,960,700                 

งบลงทนุ 9,960,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,960,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,517,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ข โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36

 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 5,517,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,281,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36  ต าบล

กมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 3,281,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,162,500                    

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36  ต าบล

กมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ถงั 1 542,300                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์36  ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ สนาม 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ป้อมยาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36  ต าบลกมลา 

อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 198,500                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 3,468,000                 

งบลงทนุ 3,468,000                 

ครุภณัฑ์ 3,468,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 928,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36  ต าบล

กมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

 36  ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์36  ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 6 342,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36  ต าบล

กมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36  ต าบล

กมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 10 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด40,000บทียูี  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36  

ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 3 153,600                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์36  ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 325,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

36  ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36 

 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 26,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์36  ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 2 98,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์36  ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 2 132,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36

  ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 5 47,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 609,900                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36  ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดั ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36  

ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 3 62,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36  ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้ เครื่อง 5 212,500                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36  ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36  ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ จอ 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36 

 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 6 105,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36 

 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 4 92,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 256,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

36  ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์36  ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 192,500                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์36  ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 5 60,000                        

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนสตรีภูเกต็  ต าบล

ตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 49,000                     

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 49,000                     

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 49,000                     

งบด าเนินงาน 49,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 49,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 49,000                        

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 221,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 221,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 24,000                     
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งบด าเนินงาน 24,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 24,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 10,000                     

งบด าเนินงาน 10,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 187,000                   

งบด าเนินงาน 187,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 187,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 187,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 103,739,500              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 97,695,500                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 56,106,300                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 46,306,000                

งบอดุหนุน 46,306,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 46,306,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 46,306,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 9,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,116,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,140,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 4,370,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 26,480,000                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 9,800,300                 

งบอดุหนุน 9,800,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,800,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 9,800,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 964,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 221,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 433,800                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 457,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 7,722,900                    

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 41,589,200                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 41,589,200                

งบลงทนุ 41,589,200                

ครุภณัฑ์ 13,000,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน 

(12สถานี)  วทิยาลยัเทคนิคถลาง ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดั ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืช่างอากาศยาน วทิยาลยัเทคนิคถลาง ต าบล

เทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุ Cutaway เครื่องยนตใ์บพดั  วทิยาลยัเทคนิคถลาง 

ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกTeardown Reciprocating Engine 

วทิยาลยัเทคนิคถลาง ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 1,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,589,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,589,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารเกบ็อากาศยานพรอ้มหอ้งปฏบิตัิการช่างอากาศ

ยาน  วทิยาลยัเทคนิคถลาง ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 16,251,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยว์ทิยบริการพรอ้มครุภณัฑ ์พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 

1,088 ตารางเมตร (3 ชัน้) วทิยาลยัเทคนิคถลางต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอ หลงั 1 12,337,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,044,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,642,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,642,000                 

งบลงทนุ 2,642,000                 

ครุภณัฑ์ 2,642,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,642,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

องคก์รและชวีติประจ าวนั  วทิยาลยัเทคนิคถลาง  ต าบลเทพกระษตัรี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืพื้นฐานช่างยนตพ์รอ้มอปุกรณ์ขบัรถยนต ์ 

วทิยาลยัเทคนิคถลาง  ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 1,142,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,902,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,902,000                 

งบลงทนุ 1,902,000                 

ครุภณัฑ์ 1,902,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัอาชวีศึกษาภูเกต็   ต าบลตลาดใหญ่ 

อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 40 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัเทคนิคภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 20 600,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 102,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบัขนาดก าลงัขยาย 30 เท่า  วทิยาลยัเทคนิค

ภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 3 102,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 1,500,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเทคโนโลยส่ีวนหนา้โรงแรม 

วทิยาลยัอาชวีศึกษาภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 1,500,000                    

มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ 488,966,200              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 13,847,500                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 11,084,800                

สนบัสนุนการวจิยัเพือ่พฒันาสงัคมและสิ่งเเวดลอ้ม 11,084,800                

งบอดุหนุน 11,084,800                
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,084,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 0 11,084,800                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,762,700                 

การสรา้งองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ทีย่ ัง่ยนื 2,762,700                 

งบอดุหนุน 2,762,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,762,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัสรา้งองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ที่ย ัง่ยนื 0 2,762,700                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 33,406,400                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 2,516,900                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,516,900                 

งบอดุหนุน 2,516,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,516,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 0 2,516,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 0 409,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 195,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 239,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 1,335,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 336,600                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,889,500                

การด าเนินการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,889,500                

งบรายจ่ายอื่น 30,889,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ 0 30,889,500                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 229,998,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 229,998,800              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 229,998,800              

งบบคุลากร 62,915,700                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 50,613,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 84 43,268,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 41 3,013,200                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ขา้ราชการ อตัรา 41 3,013,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 34 2,491,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ขา้ราชการ อตัรา 34 2,491,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 6 1,736,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อตัรา 0 104,200                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 12,301,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 20 4,299,700                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 34 8,002,200                    

งบด าเนินงาน 14,783,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,783,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 2 2,016,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้น ขา้ราชการ อตัรา 2 96,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้น ลูกจา้งชาวต่างประเทศ อตัรา 20 1,920,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 16 1,102,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ  อตัรา 16 1,102,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 15 1,060,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ  ขา้ราชการ อตัรา 15 1,060,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 20 4,213,200                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ  ขา้ราชการ อตัรา 20 2,037,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ พนกังาน

มหาวทิยาลยั อตัรา 30 2,175,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 16 4,026,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ขา้ราชการ อตัรา 16 1,851,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

  พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 30 2,174,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 34 459,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม พนกังานราชการ อตัรา 34 306,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ลูกจา้งช ัว่คราวชาว อตัรา 20 153,000                      

งบอดุหนุน 152,299,700              

เงนิเดอืน 152,299,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 347 149,247,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 6 2,515,000                    

รายการระดบัที2่: อตัราใหม่ทดแทนอตัราเกษยีณปี 2561 อตัรา 6 743,400                      

รายการระดบัที2่: อตัราใหม่ทดแทนอตัราวา่งปี 2561 อตัรา 28 1,771,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 8 537,600                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 8 537,600                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 211,713,500              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 131,601,400              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 131,601,400              

งบด าเนินงาน 16,826,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,261,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,245,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 7,016,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 7,564,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 245,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 7,319,600                    

งบลงทนุ 114,175,200              

ครุภณัฑ์ 25,626,400                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 25,626,400                   

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ Auditorium ส าหรบัหอ้งประชมุ 300 ที่น ัง่ต าบล

รษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 300 1,733,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑโ์ตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ส าหรบัหอ้งเรียน  ต าบล

รษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 740,000                      

รายการระดบัที1่: แท่นประติมากรรมนูนต า่นูนสูง ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 40 796,000                      

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้เขยีนรูปรุ่น 2 เมตร  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ 

จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 40 776,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ี ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 13 221,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1  

ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 80 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบหอ้งสมดุอจัฉริยะ (Intelligent Library) ต าบล

รษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ระบบ 1 2,255,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ เครื่อง 7 145,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเขยีนโปรแกรมหุ่นยนต ์ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 10 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊เกา้อี้โรงอาหาร  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ ชดุ 80 1,208,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเน็ตเวริค์ไรส้าย  (Wireless Controller)  ต าบล

รษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ระบบ 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊วาดเสน้ ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 40 776,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2  ต าบลรษัฎา อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 3 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เรือคายคั ขนาด 3 ที่น ัง่  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ 

จงัหวดัภูเกต็ ล  า 3 104,700                      

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้ไฟฟ้าระบบดจิติอล  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ถงั 2 35,100                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งดจิติอล ประเภทกลอ้งกนัน า้   ต าบลรษัฎา อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 2 36,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมคห์อ้งประชมุ  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีง Outdoor เคลือ่นที่  ต าบลรษัฎา อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 35,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบัXGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 31 858,700                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด   ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ระบบ 1 653,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี   ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ เครื่อง 7 162,400                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3   ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรเจค็เตอร ์อนิเตอรแ์อคทฟี  ต าบลรษัฎา อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 4 914,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบนัทกึเสยีงและซอ้มดนตรี   ต าบลรษัฎา 

อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 1,042,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด าส าหรบั

กระดาษ A3  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุ  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็

 จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 34,400                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์  ต าบลรษัฎา อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

24 ลา้นพกิเซล  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 2 74,900                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี   ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งดูดาว ชนิดหกัเหแสง   ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า3เฟส)  

ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 3 810,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด 50,000 บทียูี ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง เครื่อง 10 570,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์แม่เหลก็ ขนาดกวา้ง 1.20 เมตรx 3.50 

 เมตร ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แผ่น 10 170,000                      

รายการระดบัที1่: จอภาพ แอล อ ีด ี(LED All in one touch screen) 

ขนาด 80 น้ิว  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 5 2,570,800                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึวดิโีอส าหรบักฬีา   ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 2 39,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

18 ลา้นพกิเซล  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point)  แบบที่

 2  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 15 345,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสญัญาณเสยีง  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ 

จงัหวดัภูเกต็ ตวั 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: ล าโพง  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนแขวน ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั ตวั 2 23,200                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร ์(Condenser Microphon)

 ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 2 19,800                        

รายการระดบัที1่: แอมป์ขยายเสยีง  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั ตวั 2 99,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งสะทอ้นเลนสเ์ดี่ยว DSLR  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตวั 2 77,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบั-ส่ง ไมโครโฟนไวเลสไรส้าย ส าหรบักลอ้ง DSLR 

กลอ้งวดิโีอ เครื่องบนัทกึเสยีงแบบชดุ ส่ง 2 รบั 1 ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง ชดุ 4 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุวดิโีอพรอ้มอปุกรณ์ส่วนควบ  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ระบบ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุใหญ่   ต าบลรษัฎา อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ระบบ 1 1,071,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 88,548,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 88,548,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงคส์หวทิยาการ ระยะที่ 2 ต าบลรษัฎา 

อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 88,548,800                   

งบรายจ่ายอื่น 600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 600,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 3,257,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3,257,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,257,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 3,257,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 76,855,100                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 76,855,100                

งบด าเนินงาน 11,780,000                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,780,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 11,280,000                   

งบลงทนุ 65,075,100                

ครุภณัฑ์ 13,185,700                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 13,185,700                   

รายการระดบัที1่: เครื่องซเีอน็ซ ีต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 170,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งฝุ่ นละอองในบรรยากาศ  ต าบลรษัฎา 

อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 834,600                      

รายการระดบัที1่: กระดานอจัฉริยะ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 70 น้ิว  ต าบลรษัฎา 

อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 3 1,014,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง  

ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง เครื่อง 40 1,448,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง เครื่อง 25 1,175,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องแกว้ ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ เครื่อง 1 820,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุคอลมัน ์พรอ้มอปุกรณ์ส าหรบัเครื่องแยกสาร

สมรรถนะสูง (Preparative Liquid Chromatograph)  ต าบลรษัฎา อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ ฝาทบึ -20 องศาเซลเซยีส   ต าบลรษัฎา อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้นแบบใชส้ารเคม ี(Desiccator)  ต าบลรษัฎา 

อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 1 36,000                        

รายการระดบัที1่: ปัม๊สุญญากาศ  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั เครื่อง 2 196,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้กล ัน่บริสุทธิ์  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ 

จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 195,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุดูดจ่ายกรดด่างแบบอตัโนมตัิ   ต าบลรษัฎา อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุดูดจ่ายสารละลายแบบปรบัปริมาตร  ต าบลรษัฎา 

อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัทดสอบดา้นจลุชวีวทิยาและเซลล ์ ต าบล

รษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดละเอยีด  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั เครื่อง 1 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชุ่มชื้นผวิหนงัแบบพกพาพรอ้มอปุกรณ์การ

เตรียมตวัอยา่งและการทดสอบดา้นเคมแีละเวชส าอาง ต าบลรษัฎา อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัส ีBeta Carotene  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 957,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตูต้ ัง้พื้น(ไม่มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 7 406,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens   ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 20 554,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร   ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น   ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: กระดานอเิลก็ทรอนิกส ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 95 น้ิว   ต าบล

รษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 246,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการ  301  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 1,602,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการกลาง  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 1,054,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฎบิตัิการนวตักรรมการพฒันา

ผลติภณัฑอ์าหาร ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ระบบ 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฎบิตัิการท่องเที่ยวการเกษตร 

(Agritourism Lab)  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 270,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,889,400                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 15,799,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางเทา้คอนกรีตพมิพล์าย COVER WAY พรอ้ม

ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและสาธารณูปโภค ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ งาน 1 15,799,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์

ประยกุต ์  ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,090,400                   

รายการระดบัที1่: ลานกจิกรรมพรอ้มหลงัคาอเนกประสงค ์ ต าบลรษัฎา 

อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ งาน 1 16,090,400                   

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 35,588,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 35,588,500                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 224,000                   

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 224,000                   

งบอดุหนุน 224,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 224,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบรรยายคณะการบริการและการท่องเที่ยว 

วทิยาเขตภูเกต็  ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 224,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 35,364,500                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 35,364,500                

งบอดุหนุน 35,364,500                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,877,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบรรยายวทิยาเขตภูเกต็ วทิยาเขตภูเกต็  

ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติกา๊ซไนโตรเจน วทิยาเขตภูเกต็  ต าบลกะทู ้

อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสุญญากาศ วทิยาเขตภูเกต็  ต าบลกะทู ้

อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบสนบัสนุนการศึกษาภายนอกหอ้งเรียน

ส าหรบัวทิยาเขตภูเกต็  ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ระบบ 1 2,687,500                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,487,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยบ์ริการนกัศึกษานานาชาติ วทิยาเขตภูเกต็  

ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ งาน 1 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางเดนิหลงัคาคลมุ  วทิยาเขตภูเกต็  ต าบลกะทู ้

อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ งาน 1 3,487,000                    
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กระทรวงสำธำรณสขุ 148,240,700               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 143,760,700              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 100,651,700              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 44,377,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 44,377,000                

งบลงทนุ 44,377,000                

ครุภณัฑ์ 2,977,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,977,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ เครื่อง 2 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและ หลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า  โรงพยาบาลวชริะ

ภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบล

ตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่

 อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  

โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ 

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาลวชริะ

ภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 75,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,400,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 41,400,000                   

รายการระดบัที1่: ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาล

วชริะภูเกต็ ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 41,400,000                   

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 1,200,000                 

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ครุภณัฑ์ 1,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ALS with evaluation and feedback ระบบจ าลอง

สถานการณ์ทางการแพทยเ์สมอืนจริงเพือ่ฝึกทกัษะชนิดไรส้าย ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอ ระบบ 1 1,200,000                    

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 55,074,700                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 55,074,700                

งบลงทนุ 55,074,700                

ครุภณัฑ์ 2,200,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 3 1,650,000                    
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รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลวชริะ

ภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 1 550,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,874,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 52,874,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัคนไข ้298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 11,383 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 52,874,700                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 37,810,000                

โครงการยกระดบัคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ ี

ชื่อเสยีงของภาค 37,810,000                

ศูนยท์นัตกรรม 2,760,000                 

งบลงทนุ 2,760,000                 

ครุภณัฑ์ 2,760,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,760,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ 

อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 6 2,760,000                    

พฒันาศูนยก์ารแพทยน์านาชาติ 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ครุภณัฑ์ 6,000,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลวชริะภูเกต็

 ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ คนั 3 6,000,000                    

ศูนยเ์วชศาสตรใ์ตน้ า้ 18,045,000                

งบลงทนุ 18,045,000                

ครุภณัฑ์ 16,500,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 16,500,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษาผูป่้วยดว้ยออกซเิจนความดนับรรยากาศสูง 

โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจภายใตแ้รงดนับรรยากาศสูง โรงพยาบาล

วชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด าภายใตแ้รงดนั

บรรยากาศสูง โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเฝ้าติดตามสญัญาณชพีผูป่้วยภายใตแ้รงดนั

บรรยากาศสูง  โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ เครื่อง 1 1,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,545,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,545,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งเครื่อง และหอ้งติดต ัง้ Monoplace Hyperbaric 

Chamber โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ รายการ 1 1,545,000                    

พฒันาระบบบริการดา้นโรคหลอดเลอืดสมองครบวงจร 11,005,000                

งบลงทนุ 11,005,000                

ครุภณัฑ์ 11,005,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 11,005,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนิด 1 สาย 

โรงพยาบาลป่าตอง ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 8 480,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายโดยใชก้ระบอกฉีด 

โรงพยาบาลป่าตอง ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 8 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลป่าตอง ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 4 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลป่าตอง ต าบลกะทู ้อ าเภอ

กะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom  หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลป่าตอง ต าบลกะทู ้

อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลป่าตอง ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 4 1,120,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยพยงุตวัแบบมรีางเลือ่น โรงพยาบาลป่าตอง 

ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานไฟฟ้าออกก าลงักาย โรงพยาบาลป่าตอง ต าบลกะ

ทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงออกก าลงักาย โรงพยาบาลป่าตอง ต าบลกะทู ้อ าเภอ

กะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 59,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงเคลือ่นยา้ยผูป่้วยปรบัระดบัไฮโดรลคิพรอ้มเอกซเรย์

ผ่านได ้โรงพยาบาลป่าตอง ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 220,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยส าหรบัไอซยูีปรบัดว้ยไฟฟ้าชนิด 4 motor 

โรงพยาบาลป่าตอง ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 4 520,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชดุอปุกรณ์ช่วยชวีติฉุกเฉิน โรงพยาบาลป่าตอง 

ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ คนั 2 162,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัคลืน่ไฟฟ้าสมอง (EEG) โรงพยาบาลป่า

ตอง ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 4 เตียง โรงพยาบาลป่าตอง ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้ เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมร่ิางกาย ส าหรบัผูใ้หญ่ 

โรงพยาบาลป่าตอง ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 1,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,299,000                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 5,299,000                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 4,052,000                 

งบลงทนุ 4,052,000                 

ครุภณัฑ์ 402,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอถลาง

 ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 56,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 86,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ1,920x1,080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอถลาง

 ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จอ 1 40,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 260,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กโิลวตัต ์ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 260,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,649,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,649,500                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอถลาง ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอ หลงั 1 1,263,500                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอกะทู ้ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้ หลงั 1 1,193,000                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอ หลงั 1 1,193,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,247,000                 

งบลงทนุ 1,247,000                 

ครุภณัฑ์ 1,247,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,247,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่

 อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access point) แบบที่ 

2 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ ชดุ 5 115,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์คน้หาเสน้ทางเครือขา่ย (Router) ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ Log File ระบบเครือขา่ย แบบที่ 1  

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access point) แบบที่ 

2 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ ชดุ 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ 

อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ เครื่อง 5 45,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 36,000                        
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กรมควบคุมโรค 180,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 150,000                   

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 150,000                   

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 150,000                   

งบลงทนุ 150,000                   

ครุภณัฑ์ 150,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 145,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ท่า

อากาศยานภูเกต็ ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ท่าเรือภูเกต็ ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าเรือภูเกต็ ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืง

ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่าเรือ

ภูเกต็ ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 30,000                     

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 30,000                     

พฒันาระบบบริหารจดัการเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค

และภยัสุขภาพ 30,000                     

งบลงทนุ 30,000                     

ครุภณัฑ์ 30,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ท่าอากาศยานภูเกต็ ต าบลไม ้

ขาว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ท่าเรือภูเกต็ ต าบลวชิติ อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ตู ้ 1 15,000                        

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 4,300,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,300,000                 

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรค

เพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 4,300,000                 

ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงั

พยากรณ์และเตอืนภยัสุขภาพของประเทศ 4,300,000                 

งบลงทนุ 4,300,000                 

ครุภณัฑ์ 4,300,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอนิดกัทฟี คปัเปิล พลาสมา : ICP-OES 

(Inductive Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer)  

ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 1 4,300,000                    

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 133,705,800               

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 466,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 466,000                   
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พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 466,000                   

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 466,000                   

งบอดุหนุน 466,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 466,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทพวนาราม ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เมอืงใหม่ ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทพกระษตัรี ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ วดั 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 133,239,800              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 105,773,800              

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 15,210,000                

การป้องกนัและการปราบปรามการลกัลอบหลบหนีเขา้เมอืงและคนต่างดา้วทีไ่มพ่งึ

ปรารถนา 15,210,000                

งบลงทนุ 15,210,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,210,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,210,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ด่าน ตม.ทอ.ภูเกต็ พรอ้มครุภณัฑ์

ส านกังาน และสิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 15,210,000                   

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 90,563,800                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 90,563,800                

งบลงทนุ 90,563,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,563,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 67,563,800                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวนและพลต ารวจ บก.สส.ภ.8 ต.ไมข้าว

 อ.ถลาง จว.ภูเกต็ หลงั 27 40,813,800                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 50 ครอบครวั (ไม่มใีตถ้นุ) ภ.จว.ภูเกต็ 

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ หลงั 3 26,750,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ศูนยฝึ์กยทุธวธิแีละกฬีา ภ.8 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง หลงั 1 23,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 27,466,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 27,466,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 27,466,000                

งบลงทนุ 27,466,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,466,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,466,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถว ระดบั ผกก. - รอง ผบก. ภ.8   ต าบลไมข้าว 

อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 6,090,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถว ระดบั ผกก. - รอง ผบก. ภ.จว.ภูเกต็   ต าบล

ตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 6,090,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา สภ.สาคู   ต าบล

สาคู อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ หลงั 2 9,196,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถว ระดบั ผกก. - รอง ผบก. สภ.ถลาง ต าบลเทพ

กระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 6,090,000                    

หน่วยงำนของศำล 187,815,700               
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ส านกังานศาลยตุธิรรม 186,622,000              

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 186,622,000              

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 186,622,000              

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 186,622,000              

งบรายจ่ายอื่น 186,622,000              

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอทุธรณ์ภาค 8 พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 183,400,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอทุธรณ์ภาค 8 

พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 3,222,000                    

ส านกังานศาลปกครอง 1,193,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,193,700                 

ผลงานดา้นการอ านวยความยตุธิรรมทางปกครอง 1,193,700                 

พจิารณาพพิากษาคดี 1,193,700                 

งบรายจ่ายอื่น 1,193,700                 

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัส าหรบัศาลปกครองภูเกต็ ต าบล

ไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 125,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ส าหรบัศาลปกครองภูเกต็ 

ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 254,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยสุ  าหรบัศาลปกครองภูเกต็ ต าบล

ไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ านกังานส าหรบัศาลปกครองภูเกต็ ต าบลไมข้าว

 อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 687,600                      

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 48,236,100                

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 าจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดใหญ่

 อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 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 าจงัหวดัภูเกต็  ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานอยัการสูงสุด 48,100,900                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 48,100,900                

การอ านวยความยตุธิรรม รกัษาผลประโยชนข์องรฐั และคุม้ครองสทิธปิระชาชน 48,100,900                

งานอ านวยความยตุธิรรมทางอาญา 48,100,900                
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งบรายจ่ายอื่น 48,100,900                

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการสูงสุด (จงัหวดั

ภูเกต็) พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 47,891,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการ

สูงสุด (จงัหวดัภูเกต็) พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   ต าบลตลาด

ใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 209,200                      

รฐัวิสำหกจิ 119,586,000               

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 572,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 572,600                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 572,600                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 572,600                   

งบอดุหนุน 572,600                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 572,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน แห่ง 1 572,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 115,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 115,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานภูเกต็ ต าบลตลาด

ใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 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 านกังานภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง คนั 1 236,100                      

องคก์ารจดัการน า้เสยี 112,882,400              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 112,882,400              

โครงการปรบัปรุง ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการคุณภาพน า้ 112,882,400              

จดัหา ปรบัปรุง และบริหารจดัการระบบบ าบดัน า้เสยี 112,882,400              

งบลงทนุ 112,882,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 112,882,400                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 6,282,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งศูนยบ์ริหารจดัการ

คุณภาพน า้ เทศบาลต าบลฉลอง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 3,141,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งศูนยบ์ริหารจดัการ

คุณภาพน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกมลา จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 3,141,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 106,600,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศูนยบ์ริหารจดัการคุณภาพน า้ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกมลา จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 53,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศูนยบ์ริหารจดัการคุณภาพน า้ เทศบาลต าบล

ฉลอง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 52,800,000                   

การประปาส่วนภูมภิาค 3,740,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,740,000                 

โครงการพฒันาเมอืงทอ่งเทีย่วหลกัใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ (Smart City) และมรีะบบ

ขนส่งมวลชน (Monorail) 3,740,000                 
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ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ (ภาคใต)้ 3,740,000                 

งบลงทนุ 3,740,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,740,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,740,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ กิ่งแกว้ซอย 1 (ซอย 1/7 - 

ซอย 1/17) หมู่ 3 ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 1,236,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ กิ่งแกว้ซอย 9 หมู่ 3 ต าบล

รษัฎา อ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 979,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยธดิา ต าบลกะทู ้

อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 1,525,000                    

การเคหะแหง่ชาติ 2,391,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,391,000                 

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 2,391,000                 

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 2,391,000                 

งบอดุหนุน 2,391,000                 

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,391,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรถลาง ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 2,391,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 295,647,900               

จงัหวดัภูเกต็ 197,346,300              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 197,346,300              

การพฒันาดา้นสงัคม 39,828,200                

ศูนยก์ารช่วยเหลอืทางการแพทยฉุ์กเฉิน จงัหวดัภูเกต็ 16,300,000                

งบลงทนุ 16,300,000                

ครุภณัฑ์ 11,300,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 11,300,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบบริหารจดัการรถพยาบาลแบบรวมศูนย ์โรงพยาบาล

วชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 12 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง แบบ

หิ้วถอื โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดั ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยช์นิดเคลือ่นยา้ยไดร้ะบบดจิติอล 

โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยระบบไฟฟ้าอตัโนมตัิ พรอ้มโตะ๊คร่อมเตียง 

และตูข้า้งเตียง โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเกต็ ชดุ 10 1,100,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งสงัเกตอาการผูป่้วย โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ 

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 5,000,000                    

เสริมสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวั แกไ้ขปญัหาสงัคมจงัหวดัภูเกต็ 692,000                   

งบด าเนินงาน 692,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 692,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถโดยสาร 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 467,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 467,500                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 44,500                        

ส่งเสริมพฒันากลไกการตลาด ผลติภณัฑ ์OTOP เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 2,478,300                 

งบด าเนินงาน 2,478,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,478,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 62,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,398,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร 0 1,200                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 11,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพธิกีร 0 22,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการแสดง 0 28,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่ง 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัหาเวทแีละตกแต่งเวที 0 190,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผูส้าธติผลติภณัฑ ์OTOP ผลติภณัฑ์ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายกพื้นจดุประกวดกจิกรรม จดุสาธติ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าบูธ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัหาเตน้ทแ์ละตกแต่งประดบัเตน้ท์ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าขนมจนี 0 12,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโครงสรา้งบูธพรอ้มตกแต่ง 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าผงัการจ าหน่ายสนิคา้ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่:  ค่าจา้งเหมาจดัซุม้ประตู 0 61,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัมมุแสดง Display ผลติภณัฑด์เีด่นของ

จงัหวดัภูเกต็ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการแสดงศิลปวฒันธรรมหรือดนตรี 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาขนยา้ยผลติภณัฑ์ 0 225,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธก์ารจดังานมหกรรม OTOP 0 147,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 124,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 15,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 49,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 876,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเวที 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องขยายเสยีง 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าพดัลม 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าโตะ๊เกา้อี้ 0 8,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเตน้ทโ์ดม 0 54,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าพื้นที่ในการจดักจิกรรม 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 16,600                        

ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัของวตัถดุบิและผูป้ระกอบการอาหาร ผลติภณัฑ์

ชมุชน – สนิคา้ OTOP ในจงัหวดัภูเกต็ 58,300                     

งบด าเนินงาน 58,300                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 53,500                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 53,500                        

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณชนุชนหนา้มสัยดิริมถนนสายหลกั 12,299,600                

งบลงทนุ 12,299,600                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,299,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,299,600                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางลอดส าหรบัคนเดนิขา้ม ทางหลวงหมายเลข 

402 ตอน โคกกลอย – หมากปรก บริเวณชมุชนหนา้มสัยดิบา้นยดิ ต าบล

ไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 12,299,600                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 8,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 9,066,200                 

อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี 1,290,100                 

งบด าเนินงาน 1,290,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,290,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 305,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะและขนส่ง 0 66,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 1,200                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสารและเขา้เลม่ 0 52,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเกบ็ขอ้มูลในแปลงส ารวจ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเกบ็ขอ้มูลชพีลกัษณ์ 0 14,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารแนะน าคู่มอืศึกษาพรรณพชื 0 27,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงแผนที่แปลงส ารวจ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมแปลงส ารวจ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเกบ็ขอ้มูลพชือาหารและสมนุไพร 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมป้ายรหสัพนัธุไ์ม ้ 0 2,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายการประชมุ 0 1,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายนิทรรศการ 0 14,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าคู่มอืประกอบค าบรรยาย 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 579,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 579,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องเสยีง 0 46,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องฉายโปรเจค็เตอร์ 0 1,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 17,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 63,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 23,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 73,000                        

Phuket Green Island ภูเกต็เกาะแหง่การเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม 7,776,100                 

งบด าเนินงาน 1,771,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,771,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 32,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 955,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 37,500                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายแปลงปลูก 0 7,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในจดักจิกรรมดา้นป้องกนัและปราบปราบ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเกบ็ วเิคราะห ์และจดัท าฐานขอ้มูลดา้น

ทรพัยากรธรรมชาติ 0 432,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าขอ้มูลและวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบั

ความเชือ่มต่อระบบนิเวศ 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัพื้นที่ส  าหรบัเป็นลานกางเตน้ท์ 0 48,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 141,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 141,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 12,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 12,900                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 57,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 49,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 489,600                      

งบลงทนุ 6,004,400                 

ครุภณัฑ์ 692,400                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 152,500                      

รายการระดบัที1่: เรือคายคั ศูนยป์ฏบิตัิการอทุยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 

จงัหวดัภูเกต็ หมู่ที่ 5 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ล  า 5 152,500                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 225,500                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 200 น้ิว  ศูนย์

ปฏบิตัิการอทุยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จงัหวดัภูเกต็ หมู่ที่ 5 ต าบลไมข้าว 

อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งดูนกแบบ 2 ตา พรอ้มคู่มอืดูนก ศูนยป์ฏบิตัิการ

อทุยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จงัหวดัภูเกต็ หมู่ที่ 5 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง ตวั 20 57,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งดูนกแบบเลนสเ์ดี่ยวพรอ้มขาต ัง้และอปุกรณ์เสริม 

ศูนยป์ฏบิตัิการอทุยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จงัหวดัภูเกต็ หมู่ที่ 5 ต าบลไม ้

ขาว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 4 94,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงแบบกนัน า้ได ้ศูนยป์ฏบิตัิการอทุยาน

แห่งชาติทางทะเลที่ 2 จงัหวดัภูเกต็ หมู่ที่ 5 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง เครื่อง 2 34,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 53,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบไฟเบอรก์ลาส 2,500 ลติร ศูนยป์ฏบิตัิการ

อทุยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จงัหวดัภูเกต็ หมู่ที่ 5 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง ใบ 4 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ขนาด 22 น้ิว ศูนยป์ฏบิตัิการอทุยาน

แห่งชาติทางทะเลที่ 2 จงัหวดัภูเกต็ หมู่ที่ 5 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง เครื่อง 1 10,200                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 260,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงแบบติดต ัง้ประจ าที่ ศูนยป์ฏบิตัิการอทุยาน

แห่งชาติทางทะเลที่ 2 จงัหวดัภูเกต็ หมู่ที่ 5 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง ชดุ 1 210,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบพกพา ศูนยป์ฏบิตัิการอทุยาน

แห่งชาติทางทะเลที่ 2 จงัหวดัภูเกต็ หมู่ที่ 5 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง ชดุ 1 49,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,312,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,080,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเอนกประสงค ์บริเวณศูนยป์ฏบิตัิการ

อทุยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 1,080,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,231,700                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่าเทยีบเรือลอยน า้ ขนาด 84.00 ตารางเมตร 

บริเวณศูนยป์ฏบิตัิการอทุยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ต าบลไมข้าว อ าเภอ แห่ง 1 1,797,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้และหอ้งสุขารวม บริเวณศูนยป์ฏบิตัิการ

อทุยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ หลงั 1 668,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ พื้นที่ใชส้อย

ไม่นอ้ยกวา่ 450.00 ตารางเมตร บริเวณศูนยป์ฏบิตัิการอทุยานแห่งชาติทาง

ทะเลที่ 2 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 306,100                      

รายการระดบัที1่: โมเดลปูไก่กา้มเรียว ขนาด 3X4 เมตร บริเวณศูนย์

ปฏบิตัิการอทุยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดั ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปลูกป่าชายหาด ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ไร่ 158 1,009,600                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 8,619,600                 

เสริมสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท์ 3,490,400                 

งบด าเนินงาน 3,490,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,490,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 76,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,328,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 892,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประดบัตกแต่งผา้และดอกไมใ้นการจดังาน 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ ซุม้ และเวที 0 274,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 224,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 224,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 199,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 54,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 115,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 270,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องเสยีง 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเตน้ท ์โตะ๊ เกา้อี้ 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 225,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในพธิทีางศาสนา 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 366,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 800,000                      

ภูเกต็เมอืงแหง่ความสงบเรียบรอ้ยและปลอดภยั 3,159,400                 

งบด าเนินงาน 3,159,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,159,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 39,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,364,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,364,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 46,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 46,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 800,000                      

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิจงัหวดัภูเกต็ 1,969,800                 

งบด าเนินงาน 1,969,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,969,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 244,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 408,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 408,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 78,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งพธิเีปิด ปิด 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าหนงัสอืวารสารและต ารา 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าคู่มอืฝึกอบรม 0 14,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 371,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 371,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 144,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 53,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 91,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 69,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้เหมาผลติสปอรต์โทรทศัน์ 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสปอรต์วทิยุ 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติกรุป๊ขา่ว 0 32,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 22,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องขยายเสยีง 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเตน้ท์ 0 13,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าหลอดไฟและติดต ัง้ระบบไฟฟ้า 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 64,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,400                      

การพฒันาดา้นเกษตร 9,215,000                 

พฒันาการผลติสนิคา้เกษตรทีม่ศีกัยภาพในการแขง่ขนั ผลติภณัฑแ์ละตลาดเพือ่การ

ทอ่งเทีย่ว 9,215,000                 

งบด าเนินงาน 5,420,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,420,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 27,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,446,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 16,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาซอ่มเครื่องสูบน า้ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 2,100                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถประชาสมัพนัธ์ 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้ระบบไฟฟ้า 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัตกแต่งสถานที่และรื้อถอน 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่จดัท าฐานขอ้มูลเครือขา่ยผูเ้ลี้ยง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 710,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเวทแีละอปุกรณ์ประกอบเวที 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายรา้นส าหรบังานแสดงสนิคา้เกษตร 0 22,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเรือเร็วล  าเลยีงลูกกุง้มงักรปลอ่ยทะเล 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเรือส ารวจพื้นที่ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวเขตพื้นที่ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมบ่อคอนกรีต 0 40,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเรือเกบ็ตวัอยา่งน า้ 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 88,400                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 88,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 339,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 188,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 87,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 63,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 185,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องเสยีง 0 8,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเตน้ท ์บูท๊สนิคา้ พรอ้มโตะ๊ เกา้อี้ 0 17,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 146,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 178,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 147,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 188,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 321,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,341,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 600,000                      

งบลงทนุ 3,795,000                 

ครุภณัฑ์ 3,795,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 3,520,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัภูเกต็ ถนนอ าเภอ

 ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 3 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยมูลแพะและผสมปุ๋ ย ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั

ภูเกต็ ถนนอ าเภอ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแปรรูปน า้นมแพะใหเ้ป็นผงแหง้ พรอ้มอดัเมด็ 

ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัภูเกต็ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ ชดุ 1 3,300,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 275,000                      

รายการระดบัที1่: ถงับรรจไุนโตรเจนขนาด 35 ลติร ส านกังานปศุสตัว ์

จงัหวดัภูเกต็ ถนนอ าเภอ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ ถงั 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ขนาด 30 ลติร ส านกังานปศุสตัว ์

จงัหวดัภูเกต็ ถนนอ าเภอ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ ถงั 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัสนามขนาด 1.5 ลติร ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัภูเกต็ 

ถนนอ าเภอ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ ถงั 3 75,000                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 130,617,300              

สานสมัพนัธบ์า้นพีสู่่บา้นนอ้ง และ ITOP FORUM  (Inter-Islands Tourism 

Policy Forum) เพือ่ส่งเสริมศกัยภาพของภูเกต็สู่เมอืงทอ่งเทีย่วระดบัโลก 1,106,000                 

งบด าเนินงาน 1,106,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,106,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 16,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการติดต่อประสานงานราชการ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 327,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 327,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 22,500                        
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 4,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถยนต ์(รถตู)้ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

ก่อสรา้งระบบระบายน า้ทว่มในพื้นทีอ่  าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ 36,379,000                

งบลงทนุ 36,379,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,379,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,696,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มบ่อพกั 

ความยาว 2.620 กโิลเมตร บริเวณถนน ภก.ถ.7-0008 บ่อกรวด ต าบลเทพ

กระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 19,696,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,683,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อพรอ้มบ่อพกั ความยาว 24.00 เมตร และราง

ระบายน า้ ยาว 18.00 เมตร บริเวณชมุชนหนิรุ่ย ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฐานเขือ่นกนัดนิคลองบางใหญ่ ความยาว 5.169 

กโิลเมตร บริเวณคลองบางใหญ่ ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดั แห่ง 1 15,183,000                   

พฒันาเสน้ทางเขา้ประตูเมอืงภูเกต็เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการความปลอดภยัการ

เดนิทางเขา้สู่แหลง่ทอ่งเทีย่วจงัหวดัภูเกต็ 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางเขา้ ออก ประตูเมอืงภูเกต็ พรอ้มปรบัปรุง

จดุตดั พรอ้มระบบระบายน า้สองขา้งทาง และติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง อปุกรณ์

อ านวยความปลอดภยั บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย – 

หมากปรก ระหวา่ง กโิลเมตร 11+300 – กโิลเมตร 11+800 และทางหลวง

หมายเลข 4302 ตอน หาดทรายแกว้ – ท่านุ่น ระหวา่ง กโิลเมตร 0+000 – 

กโิลเมตร 3+550  ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ สายทาง 1 20,000,000                   

ปรบัปรุงบา้นพกัพงิสุนขัจรจดัและปรบัปรุงภูมทิศันเ์พือ่เสริมสรา้งภาพลกัษณ์จงัหวดั

ภูเกต็ใหเ้ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วระดบัโลก 1,520,000                 

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 20,000                        

งบลงทนุ 1,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคอกและรัว้ พรอ้มระบบบ าบดัน า้เสยี บริเวณ

บา้นพกัพงิสุนขัจรจดั ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 1,500,000                    

พฒันาเมอืงและปรบัปรุงภูมทิศันเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษใ์นเขตเทศบาลนคร

ภูเกต็ (บา้นชารเ์ตอรด์แบงค)์ (ระยะที1่) 9,000,000                 

งบลงทนุ 9,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบา้นชารเ์ตอรด์แบงค ์พรอ้มก่อสรา้งอาคาร

ประกอบ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 9,000,000                    

พฒันาเมอืงริมคลองทา่แครง 28,000,000                
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งบลงทนุ 28,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสวนสาธารณะ และปรบัปรุงทางเดนิริมคลองท่า

แครง ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 28,000,000                   

พฒันาศกัยภาพแรงงานสู่ไทยแลนด ์4.0 2,976,000                 

งบด าเนินงาน 2,976,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,976,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 924,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,452,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,452,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 300,000                      

ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณอ่างเกบ็น า้บางเหนียวด า 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัตค์อนกรีตระยะทาง 5.326 

กโิลเมตร พรอ้มปรบัภูมทิศัน ์บริเวณอ่างเกบ็น า้บางเหนียวด า ต าบลศรี

สุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 30,000,000                   

สรา้งเอกลกัษณ์ค่านิยมคนภูเกต็คนตงหอ่ 1,636,300                 

งบด าเนินงาน 1,636,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,636,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 79,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 988,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 15,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถโพถอ้ง 0 49,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 697,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ พรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์เครื่อง 0 226,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 321,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 321,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 130,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 101,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 29,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 12,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 8,000                         

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 98,301,600                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 98,301,600                

โครงการพฒันาดา้นสงัคม 25,000,000                

ปรบัปรุงและพฒันาประสทิธภิาพศูนยค์วบคุมส ัง่การระบบความปลอดภยัเพือ่รองรบั

การทอ่งเทีย่วฝัง่อนัดามนั 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุง ตกแต่ง และติดต ัง้ระบบส าหรบัหอ้งศูนย์

ควบคุม ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ แห่ง 1 20,000,000                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    

โครงการดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 70,049,000                

ยกระดบัและเพิม่มาตรฐานระบบคมนาคมเชื่อมเมอืงภูเกต็สู่แหลง่ทอ่งเทีย่วนานาชาต ิ

หาดกมลา - หาดกะหลมิ - หาดป่าตอง จงัหวดัภูเกต็ 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งขยายช่องจราจร ยอดเขาควนยกัษ ์บา้นป่าตอง 

ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย ์กม.17+100 – กม.

19+000 ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ สายทาง 1 50,000,000                   

การแขง่ขนัจกัรยานทางไกล Tour de Andaman 20,049,000                

งบด าเนินงาน 20,049,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,049,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,049,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการ จดักจิกรรมการแขง่ขนัจกัรยาน

ทางไกล Tour de Andaman ประเภท Touring และประเภท Racing 0 20,049,000                   

โครงการบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3,252,600                 

รกัษอ์นัดามนั 3,252,600                 

งบด าเนินงาน 3,252,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,252,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,181,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถรบัส่งผูท้  าความสะอาด 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเรือ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้าย 0 36,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 25,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 210,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 210,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 660,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 660,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 735,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอปุกรณ์ด าน า้ 0 720,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าหอ้งประชมุ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 262,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 60,000                        


