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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 9,429,089,774            

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 9,429,089,774            

ส านักนายกรฐัมนตรี 131,384,800               

กรมประชาสมัพนัธ์ 131,000,000              

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 131,000,000              

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 131,000,000              

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 131,000,000              

งบลงทนุ 131,000,000              

ครุภณัฑ์ 131,000,000                 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 131,000,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศ

ไทย ต าบลบา้นตาขนุ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 

เอฟ.เอม็. 1 กโิลวตัต์ ระบบ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศ

ไทย ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ เอฟ.เอม็. 1 ระบบ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพสถานีวทิยกุระจายเสยีงเพือ่

การศึกษาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ระบบ เอ.เอม็. ขนาดก าลงัส่ง 50 กโิลวตัต์ ระบบ 1 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาอปุกรณ์หอ้งส่งโทรทศันพ์รอ้มอปุกรณ์ส่วนควบ 

สถานีวทิยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 77,000,000                   

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                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 24 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลาโหม 46,907,000                

กองทพัอากาศ 46,907,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 46,907,000                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 46,907,000                

การเตรียมและใชก้ าลงั 42,805,000                

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

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



2 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

งบลงทนุ 42,805,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,805,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 42,805,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 15,305,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3002 (เรือนแถวพกัอาศยั

มาตรฐาน) ที่ บน.7 ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี งาน 0 3,650,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3003 (เรือนแถวพกัอาศยั

มาตรฐาน) ที่ บน.7 ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี งาน 0 3,955,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2032, 2033 และ 2034 

(แผนกขนส่ง) ที่ บน.7 ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี งาน 0 3,950,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2025 (แผนกช่างโยธา) ที่ 

บน.7 ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี งาน 0 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 27,500,000                   

รายการระดบัที2่: สรา้งอาคารที่พกัรบัรอง ที่ บน.7 ต าบลมะลวน อ าเภอ

พนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี งาน 0 27,500,000                   

การส่งก าลงัและซอ่มบ ารุง 4,102,000                 

งบลงทนุ 4,102,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,102,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 4,102,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และสิง่ก่อสรา้งอืน่ ๆ ท ัว่ไป งาน 0 4,102,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงที่จอดรถยนต ์ขส.ฝรก.ศคปอ.3 ต าบลมะลวน

 อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี งาน 0 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัโสด (BOQ ซอย 9) ศคปอ.3 

ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี งาน 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: สรา้งร ัว้ ผคว.4 กพว.สพ.ทอ. ที่ บน.7 ต าบลพนุพนิ 

อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี งาน 0 602,000                      

กระทรวงการคลงั 13,552,400                

กรมบญัชกีลาง 11,399,900                

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 11,399,900                

การบริหารและก ากบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั 11,399,900                

การปรบัภาวะการคลงัใหเ้ขา้สู่สมดุล 11,399,900                

งบลงทนุ 11,399,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,399,900                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,399,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงส านกังานคลงัจงัหวดัเพือ่รองรบัการปรบั

บทบาทส านกังานคลงัเขต/คลงัจงัหวดั (คปขจ.) ส านกังานคลงัเขต 8 จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 10,967,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ส านกังาน ส านกังานคลงัเขต 8 จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 432,000                      

กรมศุลกากร 50,500                     

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 50,500                     

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 50,500                     

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 50,500                     

งบลงทนุ 50,500                     

ครุภณัฑ์ 50,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        
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04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 120 ซซี ี  ต าบลอ่างทอง อ าเภอ

เกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 50,500                        

กรมสรรพากร 2,102,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 2,102,000                 

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 2,102,000                 

การจดัเกบ็ภาษอีากร 2,102,000                 

งบลงทนุ 2,102,000                 

ครุภณัฑ์ 2,102,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,102,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุ คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 236,100                   

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 236,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 236,100                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 236,100                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 236,100                   

งบด าเนินงาน 236,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 236,100                      

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

แบบดบัเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี)ี ส านกังาน

การท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 236,100                      

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 23,832,400                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 13,608,600                

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 11,099,000                

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 10,770,700                

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 624,800                   

งบด าเนินงาน 624,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 624,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 532,000                      

การคุม้ครองช่วยเหลอืและพฒันาศกัยภาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์ 10,145,900                
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งบด าเนินงาน 10,140,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,140,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 417,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 864,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,410,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 194,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 425,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 168,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 3,880,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 0 705,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการฝึกอาชพี 0 500,000                      

งบอดุหนุน 5,000                      

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 5,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าส่งตวัผูร้บัการสงเคราะหก์ลบัภูมลิ  าเนาเดมิ 0 5,000                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,056,600                 

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,056,600                 

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,056,600                 

งบลงทนุ 1,056,600                 

ครุภณัฑ์ 1,056,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 208,600                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 28,600                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 848,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,453,000                 

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 1,453,000                 

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 1,453,000                 

งบลงทนุ 1,453,000                 

ครุภณัฑ์ 1,453,000                    
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ครุภณัฑส์ านกังาน 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นศรีสุราษฎร)์  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 10 470,000                      

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 

สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นศรีสุราษฎร)์  

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 111,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก  สถาน

คุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นศรีสุราษฎร)์  ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก  สถาน

คุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นศรีสุราษฎร)์  ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นศรีสุราษฎร)์  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั  สถาน

คุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นศรีสุราษฎร)์  ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 36,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 24,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงแบบลากจูง ขนาดล าโพง 8 น้ิว 300 วตัต ์

พรอ้มไมคล์อย  สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้น

ศรีสุราษฎร)์  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 24,000                        

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 10,044,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 10,044,000                

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 9,924,000                 

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 9,924,000                 

งบลงทนุ 9,924,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,924,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,924,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่ท  าการ 2 ชัน้ ตอกเสาเขม็ พรอ้มถมดนิ 

ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี    ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 9,924,000                    

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 120,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลไทรขงึ 

อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 120,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 179,800                   
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 179,800                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 179,800                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 179,800                   

งบลงทนุ 179,800                   

ครุภณัฑ์ 179,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 153,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี สถานพฒันาและฟ้ืนฟูเด็ก

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎร์ เครื่อง 3 153,600                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 X 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว  สถานพฒันาและฟ้ืนฟูเด็ก

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ความละเอยีดจอภาพ 

1920 x 1080 พกิเซล ขาด 40 น้ิว บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,100                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,185,015,600            

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 143,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 143,500                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 143,500                   

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 143,500                   

งบลงทนุ 143,500                   

ครุภณัฑ์ 143,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 143,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลมะขามเตี้ย   อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุ ชดุ 3 110,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)   

ต าบลมะขามเตี้ย   อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 3 23,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

  ต าบลมะขามเตี้ย   อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 10,000                        

กรมชลประทาน 1,045,495,700            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 625,397,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 31,190,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 31,190,000                

งบลงทนุ 31,190,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,190,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 26,700,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้ฝายบา้นเขาชงโค 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ(ระยะที่ 2) ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดั รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อส่งน า้ฝายคลองสะพานนาค อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบ่อพกัน า้บา้นบ่อน า้ผุดอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลถ า้สงิขร อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบ่อพกัน า้หนองหยบุ อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลเขาวง อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบท่อส่งน า้ฝายคลองวาย อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้สาย 5  ซา้ย สายใหญ่ฝัง่ซา้ย โครงการอ่าง

เกบ็น า้บางทรายนวล อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอ

พนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 500,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,490,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกและซอ่มแซมโครงการอาคารบงัคบัน า้คลองหนิ

ดานพรอ้มระบบส่งน า้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลปากหมาก อ าเภอ

ไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกและซอ่มแซมท านบดนิบา้นทบัสมงิคลาพรอ้ม

ระบบส่งน า้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกและซอ่มแซมท านบดนิหว้ยปลายพรอ้มระบบส่งน า้

 อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกและซอ่มแซมฝายบา้นปลายน า้ตกพรอ้มระบบส่ง

น า้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุ รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ โครงการท านบดนิคลองบางพ่อตา 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายคลองเหลดิ สนบัสนุนพื้นที่

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืฯ ต าบลตน้ยวน อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎร์ รายการ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 240,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 594,207,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 594,207,000              

งบลงทนุ 594,207,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 594,207,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 594,207,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย1ขวา-

สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองท่าทอง ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี  ระยะทาง 10.400 กม. รายการ 0 46,800,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สาย 2ซา้ย-1

ขวา-สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองท่าทอง ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 2.300 กม. รายการ 0 10,350,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สาย 1ซา้ย-1

ขวา-สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองท่าทอง ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 1.700 กม. รายการ 0 7,650,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สาย 3 ซา้ย-

1ขวา-สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองท่าทอง ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 1.800 กม. รายการ 0 8,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย 2 ขวา-

สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองท่าทอง ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี  ระยะทาง 4.000 กม. รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สาย 2 ขวา-

สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองท่าทอง ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี  ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย 1 ขวา- 

2 ขวา-สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองท่าทอง ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 3.200 กม. รายการ 0 14,400,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย1ขวา-1

ขวา- 2 ขวา-สายใหญ่ฝัง่ขวา  ฝายคลองท่าทอง ต าบลไชยคราม อ าเภอดอน

สกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 4.600 กม. รายการ 0 20,700,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สาย 1ซา้ย-2

ขวา-สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองท่าทอง ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 1.000 กม. รายการ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย 3 ขวา -

 สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองท่าทอง ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี  ระยะทาง 2.100 กม. รายการ 0 9,450,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย 4 ขวา -

 สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองท่าทอง ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี  ระยะทาง 4.300 กม. รายการ 0 19,350,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย 5 ขวา -

 สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองท่าทอง ต าบลชลคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี  ระยะทาง 1.300 กม. รายการ 0 5,850,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย 1 ขวา- 

สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ฝายคลองท่าทอง ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 1.820 กม. รายการ 0 8,190,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย 2 ขวา- 

สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ฝายคลองท่าทอง ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 1.520 กม. รายการ 0 6,840,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สาย 3 ขวา- 

สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ฝายคลองท่าทอง ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 1.670 กม. รายการ 0 7,515,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย 4 ขวา- 

สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ฝายคลองท่าทอง ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 1.820 กม. รายการ 0 8,190,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สาย 5 ขวา- 

สายใหญ่ฝัง่ซา้ย  ฝายคลองท่าทอง ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 3.570 กม. รายการ 0 16,065,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สาย 1 ซา้ย- 

5 ขวา- สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ฝายคลองท่าทอง ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ์

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 3.070 กม. รายการ 0 13,815,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย 6 ขวา- 

สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ฝายคลองท่าทอง ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 2.820 กม. รายการ 0 12,690,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้หวังาน โครงการฝายคลองท่าทอง 

ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย 1 ซา้ย -

สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองเทวดา ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี  ระยะทาง 4.975 กม. รายการ 0 22,387,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สาย 1 ขวา -

1 ซา้ย -สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองเทวดา ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 2.525 กม. รายการ 0 11,362,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย 2 ซา้ย -

สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองเทวดา ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี  ระยะทาง 1.675 กม. รายการ 0 7,537,500                    



9 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สาย 3 ซา้ย

 -สายใหญ่ฝัง่ขวา  ฝายคลองเทวดา ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 6.625 กม. รายการ 0 29,812,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สาย 1 ซา้ย -

3 ซา้ย -สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองเทวดา ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 1.475 กม. รายการ 0 6,637,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่

ซา้ย ฝายคลองเทวดา ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ระยะทาง 5.600 กม. รายการ 0 25,407,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่

ซา้ย ฝายคลองเทวดา ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ระยะทาง 2.940 กม. รายการ 0 13,230,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สาย 1 ขวา- 

สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ฝายคลองเทวดา ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี  ระยะทาง 6.175 กม. รายการ 0 27,787,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย 1ซา้ย -1

 ขวา -สายใหญ่ฝัง่ซา้ย  ฝายคลองเทวดา ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอเวยีงสระ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 4.675 กม. รายการ 0 21,037,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สาย 2ซา้ย -1

 ขวา -สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ฝายคลองเทวดา ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอเวยีงสระ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 2.175 กม. รายการ 0 9,787,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย 1 ซา้ย -

สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ฝายคลองเทวดา ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี  ระยะทาง 1.825 กม. รายการ 0 8,212,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย 2 ซา้ย -

สายใหญ่ฝัง่ซา้ย  ฝายคลองเทวดา ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี  ระยะทาง 4.175 กม. รายการ 0 18,787,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สาย 1 ซา้ย

 -สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองไชยา ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี  ระยะทาง 5.200 กม. รายการ 0 23,400,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองส่งน า้สาย 1 ขวา -

สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองไชยา ต าบลเวยีง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

  ระยะทาง 4.500 กม. รายการ 0 20,250,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่

ซา้ย ฝายคลองไชยา ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง รายการ 0 29,790,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองฝัง่ขวา คลองส่งน า้สาย 1 ขวา -

สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ฝายคลองไชยา ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

  ระยะทาง 6.750 กม. รายการ 0 29,475,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนนคนัก ัน้น า้เค็ม โครงการฝายคลองไชยา 

ต าบลเลมด็ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ระยะทาง 6.800 กม. รายการ 0 30,600,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 351,471,700              

โครงการพฒันาลุ่มน า้ตาปี - พมุดวง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 174,929,200              

ก่อสรา้งโครงการพฒันาลุ่มน า้ตาปี-พมุดวง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 174,929,200              

งบลงทนุ 174,929,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 174,929,200                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 171,929,200                 

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้และระบบส่งน า้ MC1 พรอ้มอาคารประกอบ 0 67,929,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 1,163,900                    
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 66,765,300                   

รายการระดบัที1่: คลองระบายน า้และอาคารประกอบ ระยะที่ 1 0 86,000,000                   

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ MC1 พรอ้มอาคารประกอบ 0 18,000,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ 1 3,000,000                    

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 60,542,500                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 60,542,500                

งบลงทนุ 60,542,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,542,500                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 60,542,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้ 1ขวา-สายใหญ่ฝัง่ขวา กม. 3+500 ถงึ

 4+500  ฝายคลองไชยา 1 สาย ต าบลเลมด็ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อลอดคลองส่งน า้ สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.10+200

 ฝายคลองท่าทอง ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัสุ รายการ 1 262,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 29,650,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1 ซา้ย-1 ขวา-สายใหญ่ฝัง่ขวา 

กม.0+030-กม.1+700ฝายคลองท่าทอง 1 สาย  โครงการชลประทานสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1ขวา 2ขวา สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.

0+650-กม.3+200 ฝายคลองท่าทอง  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี 

ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 2 ซา้ย-1 ขวา-สายใหญ่ฝัง่ขวา 

กม.0+030-กม.2+300ฝายคลองท่าทอง 1 สาย  โครงการชลประทานสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 2ขวา- สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.

0+000-5+500 ฝายคลองท่าทอง  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี 

ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 4ขวา- สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.

2+300-กม.4+300 ฝายคลองท่าทอง  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี 

ต าบลชลคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 1ขวา 1ขวา 2ขวา- สายใหญ่

ฝัง่ขวา กม.0+030-กม.4+600 ฝายคลองท่าทอง  โครงการชลประทานสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 1ขวา 2ขวา สายใหญ่ฝัง่ขวา 

กม.0+000-กม.3+200 ฝายคลองท่าทอง  โครงการชลประทานสุราษฎร์

ธานี ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 3 ซา้ยสายใหญ่ฝัง่ขวา 

กม.0+025-2+200 ฝายคลองเทวดา  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี 

ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้คลองส่งน า้สาย 1ซา้ย 1 ขวา สาย

ใหญ่ฝัง่ซา้ย ช่วง กม.0+025 - 4+970 ฝายคลองเทวดา  โครงการ

ชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้คลองส่งน า้สาย 2ซา้ย 1ขวา สาย

ใหญ่ฝัง่ซา้ย ฝายคลองเทวดา  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบล

ทุ่งหลวง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 700,000                      



11 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา ช่วง 

กม.8+600 - 11+400 ฝายคลองเทวดา  โครงการชลประทานสุราษฎร์

ธานี ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ช่วง 

กม.0+045-1+350 ฝายคลองเทวดา  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี 

ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ช่วง 

กม.7+750-11+885 ฝายคลองเทวดา  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี 

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมโครงยกเครื่องกวา้นบานระบายฝายคลอง

เทวดา  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ กม.1+000 - 2+200

 เป็นช่วงๆ คลองส่งน า้ 1 ซา้ย สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองไชยา  โครงการ

ชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.

1+600 - 3+500 ฝายคลองไชยา  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี 

ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตเสริมเหลก็ คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่

ซา้ย กม.0+000 - 2+000 ฝายคลองไชยา  โครงการชลประทานสุราษฎร์

ธานี ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 4,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตเสริมเหลก็คลองส่งน า้ สายใหญ่ฝัง่

ขวา กม.0+000 - 1+600 ฝายคลองไชยา  โครงการชลประทานสุราษฎร์

ธานี ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองฝัง่ขวา กม.6+300 - 9+700 คลอง

ส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองไชยา  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี 

ต าบลเวยีง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนเชือ่มคลองส่งน า้ กม.6+100 

คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ฝายคลองไชยา  โครงการชลประทานสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้คลองสวนหนงั  โครงการ

ชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 1ขวา- สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.

7+500-10+400 ฝายคลองท่าทอง  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี 

ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 2ขวา- สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.

2+800-5+500 ฝายคลองท่าทอง  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี 

ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเขือ่นหว้ยวงักลว้ย  โครงการชลประทานสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลสนิเจริญ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 4,430,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คูระบายน า้

เลยีบคลองส่งน า้ คลองส่งน า้ 1ซา้ย-สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.0+900-กม.

5+200 ฝายคลองไชยา  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลป่าเว รายการ 1 930,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง บริเวณหนา้ฝาย

คลองหนิป้อง  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองทิ้งน า้ 

คลองส่งน า้ 1ขวา-สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองไชยา  โครงการชลประทาน

สุราษฎรธ์านี ต าบลเลมด็ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 500,000                      
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คูระบายน า้

เลยีบคนัคลองส่งน า้ 1ขวา-สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.0+036-กม.2+000 ฝาย

คลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลไชยคราม อ าเภอ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ตะกอนดนิหนา้ฝาย

คลองเทวดา  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอ

เวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา บริเวณหนา้ฝายคลอง

ไชยา  โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุ รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้คลองบางเขยีน  

โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลสนิเจริญ อ าเภอพระแสง จงัหวดั รายการ 1 6,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 86,000,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นแม่ทะลา่ง ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 20,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 66,000,000                

งบลงทนุ 66,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 66,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 66,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบ โครงการแกม้ลงิบา้นเกาะ

ยวน ต าบลท่ากระดาน อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหว้ยพนุพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลป่าเว อ าเภอ

ไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 16,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 30,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้คลองหวัววั ต าบลเลมด็ อ าเภอไชยา 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 0 30,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 60,000,000                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 60,000,000                

บริหารจดัการน า้ภาคใต ้ 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: อ่างเกบ็น า้แอ่งอโศก ต าบลชยับุรี อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุ รายการ 0 60,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 8,627,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 8,627,000                 

การจดัการงานชลประทาน 8,627,000                 
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งบลงทนุ 8,627,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,627,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองส่งน า้ 1

ซา้ย-สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายคลองไชยา 2 แห่ง (กม.0+950,กม.3+200) .

โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทานสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,627,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 4,627,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน ฝายคลองไชยา .โครงการ

ชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 190,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน ฝายคลองท่าทอง .โครงการ

ชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎร์ รายการ 0 273,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานฝายคลองเทวดา .โครงการ

ชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ รายการ 0 115,700                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการแกม้ลงิ จ านวน 3 แห่ง 

โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน.โครงการบรรเทาอทุกภยับา้นนาสาร .

โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลนาสาร อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดั รายการ 0 281,400                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน.โครงการอ่างเกบ็น า้เพือ่ความม ัน่คง

จ านวน 9 แห่ง .โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 204,300                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 จ านวน 17 แห่ง โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 161,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 

โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 170,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย ฝายคลองเทวดาจ านวน

 11 สาย .โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 320,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย ฝายคลองไชยา .

โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี  อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 124,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย ฝายคลองท่าทอง .

โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดั รายการ 0 466,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ ฝายคลองไชยา .

โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี  อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 254,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ ฝายคลองท่าทอง .

โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดั รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ ฝายคลองเทวดาจ านวน

 2 สาย .โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 347,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาระบบส่งน า้ โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 563,600                      



14 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน.โครงการอ่างเกบ็น า้บางทรายนวล อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ .โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี ต าบลคลอง

ชะอุ่น อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 129,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาระบบส่งน า้.โครงการอ่างเกบ็น า้บางทราย

นวล อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ .โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี 

ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 128,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานสุราษฎรธ์านี 

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 0 300,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 848,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 848,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์สุราษฎรธ์านี ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ คนั 1 848,000                      

กรมประมง 7,553,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 4,213,000                 

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 4,213,000                 

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 4,213,000                 

งบลงทนุ 4,213,000                 

ครุภณัฑ์ 4,213,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,213,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าชนิดใชใ้นหอ้งปฏบิตัิการ ทศนิยม 1 

ต าแหน่ง  ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าชนิดใชใ้นหอ้งปฏบิตัิการ ทศนิยม 2 

ต าแหน่ง  ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภูม ิ

(Refrigerated Centrifuge) แบบตัง้พื้น ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจน เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณสารฮสีตามนี พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริง (Real-time

 PCR) ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 2,700,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 320,000                   

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 320,000                   

พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 320,000                   

งบลงทนุ 320,000                   

ครุภณัฑ์ 320,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 320,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ควบคุมอณุหภูมเิพือ่เกบ็ตวัอยา่งทางจลุนิทรีย ์ 

ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตู ้ 1 320,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,020,000                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 3,020,000                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 3,020,000                 

งบลงทนุ 3,020,000                 

ครุภณัฑ์ 26,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑก์ารเกษตร 16,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบจุม่ ขนาด 2 น้ิว   ต าบลท่าขา้ม อ าเภอ

พนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: อวนไนลอ่นชนิดตาห่าง ขนาดยาว 25 เมตร  ต าบลท่าขา้ม

 อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปาก 1 8,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,994,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,994,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัดนิป้องกนัน า้ท่วม  ต าบลท่าขา้ม อ าเภอ

พนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,994,000                    

กรมปศุสตัว ์ 15,382,500                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 140,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 140,000                   

การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ 140,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรจดัท าระบบ Biogas ในฟารม์โค 

กระบอื จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ฟารม์ 2 140,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 8,477,000                 

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบริหาร

จดัการฟารม์อยา่งเป็นระบบ 8,477,000                 

เพิม่มลูค่าปศุสตัว ์ 8,477,000                 

งบลงทนุ 8,477,000                 

ครุภณัฑ์ 8,477,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัลอ้ยางขนาด 74 แรงมา้ ต าบลปากฉลยุ อ าเภอท่า

ฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 1,350,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 7,127,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่หญา้พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลปากฉลยุ อ าเภอท่า

ฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 196,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารทเีอม็อาร ์ขนาด 8 ลบ.ม ต าบลปากฉลยุ

 อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่จ่ายหญา้ ต าบลปากฉลยุ อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี เครื่อง 1 986,000                      

รายการระดบัที1่: ถงับรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต า่กวา่ 30 ลติร ต าบล

มะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใบ 25 675,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัสต็อคน า้เชื้อแช่แขง็ปากกวา้ง ขนาดไม่ต า่กวา่ 35 ลติร 

ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใบ 21 735,000                      

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 1.5 ลติร ต าบล

มะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใบ 48 485,000                      



16 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลปากฉลยุ อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจอุาหารสตัวร์ะบบสุญญากาศแบบ 2 หวับรรจ ุ

ต าบลปากฉลยุ อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 1,900,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,715,500                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 6,715,500                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุ คนั 1 848,000                      

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 450,000                   

งบลงทนุ 450,000                   

ครุภณัฑ์ 450,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นที่ได ้ต าบลมะลวน อ าเภอ

พนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 450,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 5,398,400                 

งบลงทนุ 5,398,400                 

ครุภณัฑ์ 5,398,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 40,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 609,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา พรอ้มหลงัคารถบรรทุกขนาด 1 ตนั หลงัคา

ไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 609,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 28,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสะพายไหล ่ชนิดขอ้แขง็ ต าบลมะลวน

 อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 816,000                      

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 10 ลติร ต าบล

มะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใบ 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นรีดน า้เชื้อ ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎร์ ตวั 2 16,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบฉีดมูลสตัว ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ลติร ต าบล

ปากฉลยุ อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 600,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,862,200                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเคลือ่นที่ (Mobile lab) แบบรถตูพ้รอ้ม

เครื่องมอื ในการตรวจวเิคราะหอ์าหารสตัว ์และยาสตัว ์ต าบลมะขามเตี้ย 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 3,353,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นสไลดค์วบคุมอณุหภูมสูิงสุดไม่นอ้ยกวา่ 60 องศา

เซลเซยีส ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลมะลวน อ าเภอ

พนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนผสมสารละลายดว้ยแท่งแม่เหลก็พรอ้มให ้

ความรอ้น ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 23,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งแบบตัง้โตะ๊ ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 125,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัความเขม้ขน้น า้เชื้อแพะ ต าบลมะลวน 

อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างควบคุมอณุหภูมขินาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 20 ลติร 

ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 40,000                        

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 19,100                     

งบลงทนุ 19,100                     

ครุภณัฑ์ 19,100                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 19,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลมะขามเตี้ย

 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 3,100                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 50,000                     

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 50,000                     

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์นาม 50,000                        

รายการระดบัที1่: ที่กกัสุนขัเคลือ่นที่ ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 5 50,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 69,315,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 14,302,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 14,302,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 1,982,000                 

งบลงทนุ 1,982,000                 

ครุภณัฑ์ 1,982,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,982,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 11 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ คนั 1 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 991,000                      
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04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 10,170,000                

งบลงทนุ 10,170,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,170,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,170,000                   

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลา้ 2800000 4,620,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลา้ 1200000 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดัสุ ไร่ 2000 2,370,000                    

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

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 11 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลา้ 300000 306,000                      

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 1,980,000                 

งบลงทนุ 1,980,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,980,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุง้กลุาด า จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 90 1,980,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 170,000                   

งบลงทนุ 170,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 170,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 170,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 100 170,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 55,013,200                

โครงการพฒันาแหลง่น า้ชมุชน 7,920,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ชมุชน 7,920,000                 

งบลงทนุ 7,920,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,920,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,920,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้ บา้นเหนียก หมู่ 2,3 ต าบลปากแพรก 

อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 7,920,000                    

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 694,200                   

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 694,200                   

งบลงทนุ 694,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 694,200                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 694,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นท าเนียบ อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปากฉลยุ อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลควนศรี อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บ่อ 1 17,800                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองสระ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชา้งขวา อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งรงั อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลปิะนอ้ย อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองไทร อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนิเจริญ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บ่อ 10 178,000                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 46,399,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 46,399,000                

งบลงทนุ 46,399,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,399,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 46,399,000                   

รายการระดบัที1่: อ่างเกบ็น า้ บา้นคลองสนิทอง หมู่ 8 ต าบลมะลวน อ าเภอ

พนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้ บา้นคลองพา หมู่ 4 ต าบลคลองพา อ าเภอท่า

ชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้ บา้นท่าไท หมู่ 6 ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้ บา้นควนไทยเจริญ หมู่ 8 ต าบลถ า้สงิขร 

อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 9,999,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้ บา้นทุ่งคา หมู่ 10 ต าบลชา้งขวา อ าเภอ

กาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้ บา้นพฒุทอง หมู่ 14 ต าบลตะกกุใต ้

อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 6,500,000                    

กรมวชิาการเกษตร 10,135,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,255,500                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 1,931,700                 

วจิยัและพฒันา 1,931,700                 

งบลงทนุ 1,931,700                 

ครุภณัฑ์ 387,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 387,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอณุหภูมทิรงพุ่มแบบอนิฟาเรด ต าบลท่าอแุท 

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 355,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัไนโตรเจนเหลว ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถงั 1 32,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,544,700                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,544,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์ขนาด 200 ตารางเมตร ต าบลท่าอแุท

 อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 1,544,700                    

พนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติ 2,225,300                 

พฒันาการเป็นศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน 2,225,300                 

งบลงทนุ 2,225,300                 

ครุภณัฑ์ 330,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นเมลด็ แบบตัง้โตะ๊ ต าบลคนัธุล ีอ าเภอ

ท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าแบบดจิทิลั 3 ต าแหน่ง ต าบลคนัธุล ีอ าเภอ

ท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 100,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,895,300                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,895,300                    

รายการระดบัที1่: ขยายเขตระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ต าบลคนัธุล ีอ าเภอ

ท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,895,300                    

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 5,098,500                 

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 5,098,500                 

งบลงทนุ 5,098,500                 

ครุภณัฑ์ 540,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 540,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเมลด็ ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ตู ้ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้า ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุ ตู ้ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหค้วามรอ้น (Hot Plate) ต าบลท่าอแุท อ าเภอ

กาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,558,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,192,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัอาวุโสและช านาญการ (ระดบั 

3-6) หรือเทยีบเท่า เน้ือที่ 87 ตารางเมตร (ตอกเสาเขม็) ต าบลท่าอแุท 

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 1,192,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,366,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ขนาด 272 ตารางเมตร (ตอกเสาเขม็) 

ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 3,366,500                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 880,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 880,000                   

สนบัสนุนวชิาการเกษตรดา้นพชืในโครงการพระราชด าริ 880,000                   

งบลงทนุ 880,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 880,000                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 880,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้ ต าบลคนัธุล ีอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุ แห่ง 1 880,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 829,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 829,400                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 829,400                   
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เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 829,400                   

งบลงทนุ 829,400                   

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 32,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 797,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่:  ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอกาญจนดษิฐ ์ต าบลกะแดะ อ าเภอกาญจน

ดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 297,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอพระแสง 

ต าบลอปินั อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 297,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4,005,500                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,846,600                 

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 1,391,600                 

สนบัสนุนการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,391,600                 

งบอดุหนุน 1,391,600                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,391,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมพนม จ ากดั ต าบลพนม อ าเภอ

พนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการก่อสรา้งตลาดสนิคา้เกษตร ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 306.24 ตารางเมตร แห่ง 1 1,391,600                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 455,000                   

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 455,000                   

งบอดุหนุน 455,000                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 455,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดนิบา้นตน้มะพรา้ว

 จ ากดั ต าบลถ า้สงิขร อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการจดัหาพา

เลทวางกลว้ยหอม อนั 100 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดนิท่าแซะ จ ากดั 

ต าบลท่าเคย อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการจดัหาจกัรรีดยาง ชดุ 1 315,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 93,800                     

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 93,800                     

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 93,800                     

งบอดุหนุน 93,800                     

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 93,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎร์ แห่ง 1 93,800                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,065,100                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 2,065,100                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,902,100                 
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งบลงทนุ 1,902,100                 

ครุภณัฑ์ 52,100                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 52,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 20 จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด (เสน้ทแยงมมุ) 150 

น้ิว ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 20 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลท่า

ขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จอ 1 21,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,850,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ นิคมสหกรณ์พนม ยาว 

461 เมตร กวา้ง 6 เมตร ต าบลพนม อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,850,000                    

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 163,000                   

งบลงทนุ 163,000                   

ครุภณัฑ์ 163,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 163,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 19 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลกะแดะ 

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง

สุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 3 27,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 2,591,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 36,800                     

จดัทีด่นิ 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 22,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,555,000                 



23 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

โครงการส่งเสริมอาชพีและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีด่นิแปลงรวม 2,555,000                 

ส่งเสริมอาชพีและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีด่นิแปลงรวม 2,555,000                 

งบลงทนุ 2,555,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,555,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,555,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายหลกั ในแปลง No.44 ต าบลไทรทอง 

อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,555,000                    

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 28,715,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 28,715,500                

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 28,715,500                

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 28,715,500                

งบลงทนุ 28,715,500                

ครุภณัฑ์ 9,116,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,860,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 2 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

ลอ้ ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 3 2,946,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ คนั 2 1,914,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 4,256,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการติดต ัง้อปุกรณ์หอ้งประชมุ ต าบลมะลวน อ าเภอ

พนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 4,256,500                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,599,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,599,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัและส่วนประกอบ สถานีเรดารฝ์นหลวงพนม

 ต าบลพนม อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 10,021,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัและส่วนประกอบ ศูนยป์ฏบิตัิการฝนหลวง

ภาคใต ้ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 9,578,000                    

กระทรวงคมนาคม 2,971,735,300            

กรมเจา้ทา่ 227,829,000              

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                        

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 148,000,000              

โครงการพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 148,000,000              

พฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 148,000,000              

งบลงทนุ 148,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 148,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 148,000,000                 
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ชายฝัง่ทะเลที่

ร่องน า้บา้นดอน อ.เมอืงสุราษฎรธ์านี จ.สุราษฎรธ์านี เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 2000000 148,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 79,729,000                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 77,729,000                

ก่อสรา้งทา่เรือ 16,000,000                

งบลงทนุ 16,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงท่าเทยีบเรือเฟอรร์ี่เกาะสมยุ อ.เกาะส

มยุ จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 16,000,000                   

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งก าแพงป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณหมู่ 5 

ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 15,000,000                   

ขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ 46,729,000                

งบลงทนุ 46,729,000                

ครุภณัฑ์ 5,000,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทุ่นเครื่องหมายการเดนิเรือ พรอ้มอปุกรณ์ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง ไม่นอ้ยกวา่ 2.10 เมตร ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษา

ทางน า้ที่ 6 จ.สุราษฏรธ์านี จ านวน ชดุ 2 5,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,729,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาดา้นวศิวกรรม เศรษฐศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

ส าหรบัการด าเนินการขดุลอกและบ ารุงรกัษา ร่องน า้บา้นดอน อ.เมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จ.สุราษฎรธ์านี ฉบบั 1 7,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 34,729,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหลกัไฟขอบร่อง หลกัไฟปลายสนัเขือ่น และ

หลกัไฟแสดงที่หมายอนัตรายพรอ้มอปุกรณ์เครื่องหมายการเดนิเรือ 

ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 6 จ.สุราษฏรธ์านี จ านวน หลกั 3 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ชายฝัง่ทะเล (ด าเนินการ

เอง) ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 6 จ.สุราษฎรธ์านี จ านวน 19 

ร่องน า้ เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 860000 30,229,000                   

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 2,000,000                 

การตรวจตราและควบคุมการเดนิเรือ 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตเ์รือตรวจการณ์เจา้ท่า 194 พรอ้มติดต ัง้ 

ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคสาขาเกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์านี จ านวน ชดุ 1 2,000,000                    

กรมการขนส่งทางบก 10,672,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,672,000                

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 10,672,000                

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 400,000                   
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งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 400,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอไชยา ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 400,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 10,272,000                

งบลงทนุ 10,272,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,272,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,018,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ขนาด 12 หน่วย พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ส านกังานขนส่งสาขาอ าเภอเกาะสมยุ ต าบลลปิะนอ้ย 

อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 5,018,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,254,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาขาอ าเภอ

เวยีงสระ ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎธ์านี แห่ง 1 1,592,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาขาอ าเภอ

ไชยา ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,360,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาขา

อ าเภอบา้นนาสาร ต าบลนาสาร อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,302,000                    

กรมทางหลวง 2,276,903,900            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,423,099,000            

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 72,500,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 72,500,000                

งบลงทนุ 72,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 72,500,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 72,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ควนรา - หวัเตย จ.สุราษฎร์ กม. 1.5 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าช ี- ถ า้พรรณรา จ.สุ กม. 0.7 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงชา้ง - ท่าช ีจ.สุราษฎร์ กม. 3.7 22,500,000                   

โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 45,968,000                

ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 45,968,000                

งบลงทนุ 45,968,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,968,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 45,968,000                   

รายการระดบัที1่: สายท่าโรงชา้ง - กโิลศูนย ์จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 45,968,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 1,273,531,000            

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 635,550,000              

งบลงทนุ 632,700,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 632,700,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 632,700,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางรอบเกาะสมยุ ตอน บ.เฉวง - บ.ใต ้จ.สุราษฎรธ์านี กม. 10.569 232,700,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จ.สุราษฎรธ์านี กม. 3 120,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาล ีจ.สุ กม. 2.7 120,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางรอบเกาะสมยุ ตอน บ.หวัถนน - บ.เฉวง จ.สุ กม. 15.531 160,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,850,000                 
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รายการระดบัที1่: การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สะพานลอยขา้มทางรถไฟ

 บริเวณทางหลวงหมายเลข 4114 แยกทางหลวงหมายเลข 41(สมอทอง) - 

ชายทะเล ที่ กม.4+492  จ.สุราษฎรธ์านี โครงการ 1 2,850,000                    

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 637,981,000              

งบลงทนุ 637,981,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 637,981,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 637,981,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานลอยขา้มทางแยกจดุตดัทางเลีย่งเมอืงสุราษฎรธ์านี

กบัทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกบางใหญ่)   จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 271,981,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางเลีย่งเมอืงสุราษฎร์

ธานีกบัทางหลวงหมายเลข 420 (แยกบางกุง้) จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 126,000,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 41 กบัทาง

หลวงหมายเลข 4009 (แยกเวยีงสระ)   จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 140,000,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 31,100,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4247 ตอน หนองไทร - ยวนสาว 

จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 20,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 11,100,000                

งบลงทนุ 11,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,100,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 11,100,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน นาสาร - เวยีงสระ จ.

สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4224 ตอน หว้ยทรายขาว - หว้ย

ปริก จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4246 ตอน เขาวง - หนา้เขา จ.สุ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวยีงสระ - บางสวรรค์

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวยีงสระ - บางสวรรค์

 ตอน 2 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 3,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 838,254,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 1,539,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 1,539,000                 

งบลงทนุ 1,539,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,539,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,539,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัช านาญการและช านาญ

การพเิศษ (ระดบั 7-8)  แขวงทางหลวงสุราษฎรธ์านีที่ 2 (กาญจนดษิฐ)์ จ.สุ หลงั 1 1,539,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 755,699,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 750,420,000              

งบลงทนุ 750,420,000              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 750,420,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 744,420,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสุราษฎรธ์านีที่ 1 กม. 811 52,100,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสุราษฎรธ์านีที่ 2 กม. 598 40,670,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสุราษฎรธ์านีที่ 3 กม. 590 38,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ่ - ซอยสบิ ตอน 

1 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวยีงสระ - บางสวรรค ์

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

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวยีงสระ - บางสวรรค ์

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

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน กโิลศูนย ์- หนองบวั จ.สุ แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุง้ - เขาหวัชา้ง ตอน 5

 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาล ีจ.สุราษฎร์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขาหมอน - บา้นพ่วง  จ.

สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4247 ตอน หนองไทร - ยวนสาว จ.สุ

ราษฎรธ์านี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4248 ตอน ท่าเรือใต ้- เขาหวัควาย 

จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าโรงชา้ง - กโิลศูนย ์จ.สุ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุง้ - เขาหวัชา้ง ตอน 4

 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ควนสามคัคี - พระแสง 

จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4170 ตอน สระเกศ - หวัถนน จ.สุ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ - ควนสามคัคี จ.

สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4291 ตอน ทางเขา้สหกรณ์สุราษฎร์

ธานี จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน นาสาร - เวยีงสระ จ.สุ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวยีงสระ - บางสวรรค ์

ตอน 4 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 17,700,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุง้ - เขาหวัชา้ง ตอน 1

 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ควนรา - หวัเตย จ.สุราษฎร์ แห่ง 1 23,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4259 ตอน ทุ่งตาเพชร - หว้ยสลงิ 

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

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4100 ตอน ท าเนียบ - คีรีรฐันิคม จ.สุ

ราษฎรธ์านี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4262 

ตอน บางน า้จดื - ตะกกุเหนือ ตอน 2 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน 

เกาะมกุข ์- ควนรา ตอน 1 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน 

เกาะมกุข ์- ควนรา ตอน 3 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน

 บางสวรรค ์- ทรพัยท์ว ีตอน 2 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4185 

ตอน คชาธาร - วดัมูลเหลก็ จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4229 

ตอน ช่องชา้ง - นาสาร จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 15,800,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4011 

ตอน เชงิสมอ - พมุเรียง จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 22,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4191 

ตอน ไชยา - เขาหลกั จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4262 

ตอน บางน า้จดื - ตะกกุเหนือ ตอน 1 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4259 

ตอน หว้ยสลงิ - น า้ด า จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 420 

ตอน วงแหวนรอบเมอืงสุราษฎรธ์านี จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 49,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน

 สวนสมบูรณ์ - เกาะมกุข ์ตอน 1 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 34,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน

 สวนสมบูรณ์ - เกาะมกุข ์ตอน 2 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4265 

ตอน หนองนิล - คลองสงค ์ตอน 1 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4265 

ตอน หนองนิล - คลองสงค ์ตอน 3 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4251 

ตอน หว้ยไผ่ - น า้ด า จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน 

เกาะมกุข ์- ควนรา ตอน 2 จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 7,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาล ีจ.สุราษฎร์ แห่ง 1 6,000,000                    

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 5,279,000                 

งบลงทนุ 5,279,000                 

ครุภณัฑ์ 850,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเคลือ่นที่แขวงทางหลวงสุราษฎรธ์านีที่ 1 

จ.สุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,429,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,429,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจน า้หนกักาญจนดษิฐ ์(ขาออก) จ.

สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

กาญจนดษิฐ ์(ขาออก) จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานเพิม่ประสทิธภิาพระบบอ านวยความปลอดภยัของ

สถานีตรวจสอบน า้หนกักาญจนดษิฐ ์(ขาออก) จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกักาญจนดษิฐ ์(ขา

ออก) จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,869,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 81,016,900                
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อ านวยความปลอดภยัทางถนน 71,797,000                

งบลงทนุ 71,797,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,797,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 71,797,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4169 ตอน ทางรอบเกาะสมยุ จ. 

สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค ์- ทรพัยท์ว ี

จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ควนรา - หวัเตย จ. สุ แห่ง 1 1,520,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สวนสมบูรณ์ - เกาะมกุข ์

 ตอน 1 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สวนสมบูรณ์ - เกาะมกุข ์

 ตอน 2 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สวนสมบูรณ์ - เกาะมกุข ์

 ตอน 5 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน หวัเตย - ท่าโรงชา้ง ตอน

 2 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,245,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน ไชยา - พนุพนิ ตอน 

2 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 865,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ไชยา - เขาหลกั จ. สุ แห่ง 1 1,476,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี ตอน 2 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 338,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4247 ตอน หนองไทร - ยวนสาว 

จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,271,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4251 ตอน หว้ยไผ่ - น า้ด า จ. สุ แห่ง 1 1,536,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4256 ตอน ตน้ปาบ - วภิาวด ี

ตอน 4 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4259 ตอน หว้ยสลงิ - น า้ด า ตอน

 2 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,341,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ่ - ซอยสบิ, 

สายทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน ซอยสบิ - นาสาร, สายทางหลวง

หมายเลข 4010 ตอน หนองสวน - ค าสน, สายทางหลวงหมายเลข 4143 

ตอน ซอยสบิ - บา้นกรูด และสายทางหลวงหมายเลข 4178 ตอน น า้เกลี้ยง แห่ง 7 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าโรงชา้ง - กโิลศูนย ์

จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าโรงชา้ง - กโิลศูนย,์ 

สายทางหลวงหมายเลข 4248 ตอน ท่าเรือใต ้- เขาหวัควาย, สายทางหลวง

หมายเลข 4253 ตอน บ่อน า้รอ้น - บ่อกรงั, สายทางหลวงหมายเลข 4263 

ตอน หาดผก - บางออ้ และสายทางหลวงหมายเลข 4350 ตอน แหลมยาง - แห่ง 5 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุง้ - เขาหวัชา้ง, 

สายทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บา้นใน - บา้นโฉ, สายทางหลวง

หมายเลข 4332 ตอน บางน า้จดี - เขากลอย และสายทางหลวงหมายเลข 

4339 ตอน ดอนเนาว ์- บา้นพอด จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงชา้ง - ท่าช ีตอน 1

 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงชา้ง - ท่าช ีตอน 2

 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4169 ตอน ทางรอบเกาะสมยุ 

ตอน 1 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 3,911,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4169 ตอน ทางรอบเกาะสมยุ 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4169 ตอน ทางรอบเกาะสมยุ 

ตอน 3 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 4,113,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ทรพัยท์ว ี- ท่าเรือ และ

สายทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ - หนิโงก ตอน 1 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ทรพัยท์ว ี- ท่าเรือ และ

สายทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ - หนิโงก ตอน 2 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวยีงสระ - บางสวรรค์

 ตอน 3 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,362,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาล ีจ. สุ แห่ง 1 2,490,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก - ควน

สวา่ง ตอน 1 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,512,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงชา้ง - ควน

สามคัคี ตอน 1 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงชา้ง - ควน

สามคัคี ตอน 2 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงชา้ง - ควน

สามคัคี ตอน 3 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงชา้ง - ควน

สามคัคี ตอน 4 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,883,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ - ควนสามคัคี

 ตอน 1 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,545,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค ์- ทรพัยท์ว ี

ตอน 4 จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,864,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 3,219,900                 

งบลงทนุ 3,219,900                 

ครุภณัฑ์ 2,249,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. จ.สุ คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. จ.สุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 65,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 970,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 970,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้สาธารณะ ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 970,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าช ี- ถ า้พรรณรา จ. สุ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงชา้ง - ท่าช ีจ. สุ แห่ง 1 1,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 15,550,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,500,000                 
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ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4152 ตอน บางชมุโถ - วดัประดู่ 

จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน ซอยสบิ - นาสาร จ. 

สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4169 ตอน ทางรอบเกาะสมยุ จ. 

สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4170 ตอน สระเกศ - หวัถนน จ.

 สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4178 ตอน น า้เกลี้ยง - หนองดุก 

จ. สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 500,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 13,050,000                

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 13,050,000                

งบลงทนุ 13,050,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,050,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,050,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงสุ

ราษฎรธ์านีที่ 1 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงสุ

ราษฎรธ์านีที่ 2 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงสุ

ราษฎรธ์านีที่ 3 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 439,291,400              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 98,554,600                

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 98,554,600                

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 98,554,600                

งบลงทนุ 98,554,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 98,554,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 98,554,600                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายทอ้งศาลา - วงัตะเคียน - โฉลกหล า (ตอนที่ 2) 

อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์านี กม. 7.645 59,754,600                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.ใต ้- หาดริ้น อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์านี กม. 5.757 38,800,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 108,685,600              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 41,886,500                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 41,886,500                

งบลงทนุ 41,886,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,886,500                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,886,500                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองยนั อ.วภิาวด ีจ.สุราษฎรธ์านี ม. 130 11,903,800                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองหมนุ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎรธ์านี ม. 80 22,382,700                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองราง อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธ์านี ม. 100 6,600,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

สะพานเชือ่ม บ.แหลมลืน่ - เกาะแรต อ.ดอนสกั จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,000,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 9,502,000                 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 9,502,000                 

งบลงทนุ 9,502,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,502,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,502,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4009 - บ.หว้ยทรายขาว อ.พระแสง จ.

สุราษฎรธ์านี กม. 1.06 9,502,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 5,500,000                 

ก่อสรา้งเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 5,500,000                 

งบลงทนุ 5,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,500,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบถนนสายแยก ทล.401 - 

แยก ทล.417 ต.ท่าขา้ม, คลองนอ้ย อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธ์านี 0 5,500,000                    

โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 33,541,100                

ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 33,541,100                

งบลงทนุ 33,541,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,541,100                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,231,100                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย สฎ.

2007 แยก ทล.41 - บ.บางใบไม ้อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 30,231,100                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 3,310,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 

จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย สฎ.2007 แยก ทล.41 - บ.บางใบไม ้อ.ท่าฉาง 0 3,310,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 18,256,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 18,256,000                

งบลงทนุ 18,256,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,256,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,256,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สฎ.2055 แยก

ทางหลวงหมายเลข 44 - บา้นในปราบ อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สฎ.3022 แยก

ทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นเขาหวัชา้ง อ.ดอนสกั จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สฎ.2036 แยก

ทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นแม่แขก อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 8,256,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 47,700,000                

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วบนบกบริเวณตอนในของภาค 47,700,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหม ่และปรบัปรุงแหลง่ทอ่งเทีย่วเดมิทีม่ศีกัยภาพ 47,700,000                

งบลงทนุ 47,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,700,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 47,700,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสาย บา้นเชีย่วหลาน - บา้นท่าขนอน อ.คีรีรฐั

นิคม จ.สุราษฎรธ์านี กม. 6 47,700,000                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 145,831,200              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 12,007,600                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 80,000                     

งบลงทนุ 80,000                     

ครุภณัฑ์ 80,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 80,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) ชดุ 1 80,000                        

พฒันาสะพานขนาดกลาง 8,439,000                 

งบลงทนุ 8,439,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,439,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,439,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองล าเจยีก อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์านี ม. 12 4,551,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองบางด ีอ.เคียนซา จ.สุราษฎรธ์านี ม. 21 3,888,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 3,488,600                 

งบลงทนุ 3,488,600                 

ครุภณัฑ์ 3,488,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,642,000                    

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) คนั 2 1,642,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,705,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสติก 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test

 Set ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) ชดุ 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่

แบบไฟฟ้า ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 138,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 125,038,000              
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บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 125,038,000              

งบลงทนุ 125,038,000              

ครุภณัฑ์ 7,518,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,568,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) คนั 1 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบทสุ

ราษฎรธ์านี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎรธ์านี คนั 1 3,300,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎรธ์านี คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 117,520,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 117,520,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สฎ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 401

 - บา้นวงัหวาย อ.กาญจนดษิฐ ์จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สฎ.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นจนัทรโคตร อ.บา้นนาเดมิ จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 8,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สฎ.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 44 -

 ทางหลวงหมายเลข 4199 อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สฎ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นกอไพล อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สฎ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นบางพระ อ.พนุพนิ, คีรีรฐันิคม จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สฎ.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 44 -

 บา้นในปราบ อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สฎ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นกอไพล อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สฎ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 401

 - บา้นกรูด อ.กาญจนดษิฐ ์จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สฎ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 401

 - บา้นเขาหวัชา้ง อ.ดอนสกั จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สฎ.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 401

 - บา้นบางสาร อ.พนม จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 9,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สฎ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 401

 - บา้นบนไร่ อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สฎ.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 401

 - บา้นควนกลิ้ง อ.คีรีรฐันิคม, พนุพนิ, เคียนซา จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 9,250,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สฎ.6019 บา้นกะเปา - บา้นถ า้ผึ้ง อ.คีรี

รฐันิคม จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สฎ.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 44 - ทาง

หลวงหมายเลข 4199 อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธ์านี กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สฎ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 

4037 - บา้นเมรยั อ.ชยับุร,ี พระแสง จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎรธ์านี กม. 435 21,820,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 8,785,600                 

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 7,158,700                 
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งบลงทนุ 7,158,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,158,700                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,158,700                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สฎ.2053 แยกทาง

หลวงหมายเลข 44 - บา้นสะพานสอง อ.กาญจนดษิฐ,์ บา้นนาสาร จ.สุ แห่ง 1 2,476,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สฎ.2036 แยกทาง

หลวงหมายเลข 41 - บา้นแม่แขก อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,742,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทสุ แห่ง 1 1,940,700                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,626,900                 

งบลงทนุ 1,626,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,626,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,626,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎรธ์านี) แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,126,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 38,520,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,720,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,720,000                 

งบลงทนุ 3,720,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,720,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,720,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สฎ.

3062 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - เขือ่นรชัชประภา อ.บา้นตาขนุ จ.สุ แห่ง 2 2,920,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สฎ.

4032 แยกทางหลวงหมายเลข 4262 - บา้นเขาหลกั อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 800,000                      

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 6,300,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 6,300,000                 

งบลงทนุ 6,300,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,300,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สฎ.

2018 แยกทางหลวงหมายเลข 44 - ทางหลวงหมายเลข 4199 อ.เคียนซา จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สฎ.

3011 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บา้นกรูด อ.กาญจนดษิฐ ์จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สฎ.

4030 แยกทางหลวงหมายเลข 4009 - บา้นหว้ยทรายขาว อ.พระแสง จ.สุ แห่ง 1 2,500,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 28,500,000                

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 28,500,000                

งบลงทนุ 28,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 28,500,000                   

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย สฎ.2007 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 - บา้นบางใบไม ้อ.ท่าฉาง, พนุพนิ, เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย สฎ.2010 แยกทางหลวง

หมายเลข 41 - บา้นกอไพล อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 9,500,000                    
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รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย สฎ.2018 แยกทางหลวง

หมายเลข 44 - ทางหลวงหมายเลข 4199 อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 9,500,000                    

กรมทา่อากาศยาน 17,039,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 17,039,000                

การพฒันาทา่อากาศยาน 17,039,000                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาทา่อากาศยานและมสีิ่งอ านวยความสะดวกตาม

มาตรฐานสากล 17,039,000                

งบลงทนุ 17,039,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,039,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,039,000                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จ านวน 2 หลงั (24 

ยูนิต) ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี ต าบลหวัเตย อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ แห่ง 1 17,039,000                   

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 321,028,000               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 11,213,900                

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 14  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 14  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 14  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 9,713,900                 

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 9,713,900                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 9,713,900                 

งบลงทนุ 9,713,900                 

ครุภณัฑ์ 3,013,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 238,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 14  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 3 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 14  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 3 141,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,775,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่อง Digital Buret ม ีSafety valve ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 14  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิ(water bath) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 14  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ อ่าง 1 129,500                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอกรด (fume hood) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 

14  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตู ้ 1 330,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความขุน่แบบตัง้โตะ๊ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 14  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสโีดยเทคนิค ADMI ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 14  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 511,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 

14  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 147,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุยอ่ยตวัอยา่งดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ (Microwave 

digestion) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 14  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 1,337,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องระบุพกิดับนพื้นโลกจอแสดงผลแบบส ีส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 14  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ เครื่อง 1 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,700,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัราชการ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 14

  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี งาน 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัเรือนแถว ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 

14  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี งาน 1 4,000,000                    

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 28,766,600                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 9,839,000                 

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 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 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                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 150,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        

โครงการบริหารจดัการและซอ่มแซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 2,425,000                 

บริหารจดัการเเละซอ่มเเซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 2,425,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,425,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการซอ่มเเซมทุ่นผูกจอดเรือ จงัหวดัสุราษฎร์ จดุ 45 675,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดต ัง้ทุ่นผูกจอดเรือใหม่ จงัหวดัสุราษฎร์ จดุ 35 1,750,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,902,000                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 5,902,000                 

แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ (ภาคใต)้ 5,600,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,600,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ โดยการปกัไม ้

ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลืน่ในชายฝัง่ที่เป็นหาดโคลน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เมตร 1400 5,600,000                    

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคใต)้ 302,000                   

งบด าเนินงาน 302,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 302,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 111,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 28,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 88,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 13,600                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 13,025,600                

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 13,025,600                

บริหารจดัการทรพัยากรทางทะเล 10,532,700                

งบรายจ่ายอื่น 10,532,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าและวางปะการงัเทยีม จงัหวดัสุ แท่ง 1410 10,532,700                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 2,492,900                 

งบลงทนุ 2,492,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,492,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,492,900                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 1902 2,205,800                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลา้ 99000 287,100                      

กรมทรพัยากรธรณี 109,355,400              

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 109,355,400              

การบริหารจดัการทรพัยากรธรณี 109,355,400              

จดัการซากดกึด าบรรพ ์ธรณีวทิยา และธรรมชาตวิทิยา 109,355,400              

งบลงทนุ 109,355,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 109,355,400                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 109,355,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัต ัง้ส่วนจดัแสดงนิทรรศการภายในและพฒันา

พพิธิภณัฑซ์ากดกึด าบรรพธ์รณีวทิยา และธรรมชาติวทิยา ต าบลท่าขา้ม 

อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ระยะที่ 2) งาน 1 109,355,400                 
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กรมทรพัยากรน า้ 51,296,400                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 44,811,200                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 43,000,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 43,000,000                

งบลงทนุ 43,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 43,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้อ่างเกบ็น า้ควนชา้งหนั  หมู่ที่ 6  

ต าบลพ่วงพรมคร  อ าเภอเคียนซา  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองกะเปาดว้นและล าน า้สาขา  หมู่ที่ 4,8  

ต าบลกะเปา  อ าเภอคีรีรฐันิคม  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองขวญัพฒัน ์ บา้นกลาง หมู่ที่ 5  ต าบล

คลองพา  อ าเภอท่าชนะ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองน า้บางด ี หมู่ที่ 4  ต าบลพ่วง

พรมคร  อ าเภอเคียนซา  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 17,000,000                   

โครงการพฒันากลไกองคก์รบริหารจดัการน า้ทกุระดบั 1,811,200                 

พฒันาและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมขององคก์รทกุระดบัในการบริหารจดัการทรพัยากร

น า้ทกุลุ่มน า้ 1,811,200                 

งบรายจ่ายอื่น 1,811,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้

ภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออก ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10  ต าบลมะขามเตี้ย 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 856,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้

ภาคใตฝ้ัง่ตะวนัตก ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 955,100                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,485,200                 

การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,840,000                 

พฒันาเครื่องมอืและกลไกบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,840,000                 

งบลงทนุ 1,840,000                 

ครุภณัฑ์ 1,840,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต พรอ้มอปุกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 1,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักระแสน า้แบบลูกถว้ย ส านกังานทรพัยากรน า้

ภาค 10  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 440,000                      

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 4,645,200                 

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 4,645,200                 

งบลงทนุ 4,645,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,645,200                    

ค่าส ารวจออกแบบ 3,343,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 38 3,343,000                    

ค่าควบคุมงาน 1,302,200                    
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รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงาน ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี แห่ง 41 1,302,200                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 8,288,600                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 8,288,600                 

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 5,347,000                 

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  โรงเรียนวดัประชาวงศาราม 

หมู่ที่ 1 ต าบลกรูด อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 3,932,000                 

งบลงทนุ 3,932,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,932,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,932,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดันิลาราม หมู่ที่ 6 

ต าบลบา้นยาง อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นเขาเทพพทิกัษ ์หมู่ที่

 1 ต าบลเขาพงั อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นคลองคราม หมู่ที่ 8

 ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นวงัพลาย หมู่ที่ 5 

ต าบลยา่นยาว อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 2,221,600                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 333,800                   

งบลงทนุ 333,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 333,800                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นปลายคลอง  หมู่ที่ 4 

ต าบลเคียนซา อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,887,800                 

งบลงทนุ 1,887,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,887,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหาดเดื่อ หมู่ที6่ ต าบลกะเปา ต าบล

คีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 720,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 720,000                   

งบลงทนุ 720,000                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 720,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดอนธูป หมู่ที่ 3 ต าบลคนัธุล ีอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น  

บา้นนา หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสอ้ง หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 79,017,700                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 36,775,200                

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วบนบกบริเวณตอนในของภาค 36,775,200                

พฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วภาคใต ้2 สมทุร (ภาคใต)้ 36,775,200                

งบลงทนุ 36,775,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,775,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,775,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคใต)้ อทุยาน

แห่งชาติเขาสก จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 36,775,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 119,200                   

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 119,200                   

บริหารจดัการดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า 109,700                   

งบลงทนุ 109,700                   

ครุภณัฑ์ 109,700                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 27,200                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 2 27,200                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 82,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งดกัถา่ยภาพ (Camera Trap) ความละเอยีด 20 

ลา้นพกิเซล จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 5 82,500                        

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 24,686,600                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 21,352,600                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 3,319,100                 

งบลงทนุ 3,319,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,319,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,319,100                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กโิลเมตร 65 334,100                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 200 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 250 1,295,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัสุราษฎร์ ไร่ 100 390,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลา้ 120000 600,000                      

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 1,609,800                 
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งบลงทนุ 1,609,800                 

ครุภณัฑ์ 1,609,800                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 524,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งดกัถา่ยภาพ (Camera Trap) จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 10 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวทิยตุิดตามตวัชา้งป่า จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 274,500                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,085,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัชดุเคลือ่นที่เร็วผลกัดนัชา้งป่า จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ชดุ 1 1,085,300                    

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 14,521,100                

งบลงทนุ 14,521,100                

ครุภณัฑ์ 1,199,100                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,199,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 1,199,100                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,322,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,322,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการอทุยานแห่งชาติ พรอ้มอาคาร

ประกอบ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 13,322,000                   

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 1,902,600                 

งบลงทนุ 1,902,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,902,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,902,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัสุราษฎร์ แห่ง 18 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กโิลเมตร 90 462,600                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 3,334,000                 

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 3,334,000                 

งบลงทนุ 3,334,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,334,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,334,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระวาง 112 672,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กโิลเมตร 242 2,662,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,028,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 2,028,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 2,028,000                 

งบลงทนุ 2,028,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,028,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,028,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 520 2,028,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 555,400                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 555,400                   

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคใต)้ 555,400                   

งบลงทนุ 305,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 305,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 305,400                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลา้ 5980 29,900                        



43 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลา้ 95000 275,500                      

งบอดุหนุน 150,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมู่บา้น 3 150,000                      

งบรายจ่ายอื่น 100,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมู่บา้น 1 100,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 14,853,300                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 14,853,300                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 11,790,700                

งบลงทนุ 11,790,700                

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 13,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ีขนาด 5 แรงมา้ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,758,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,332,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี หลงั 1 1,332,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,007,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซม บา้นพกัคนงาน 1 ครอบครวั (หลงัที่

 1) หน่วยพทิกัษป่์าท่ากอไผ่ เขตหา้มลา่สตัวป่์าหนองทุ่งทอง จงัหวดัสุ แห่ง 1 77,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซม บา้นพกัคนงาน 1 ครอบครวั (หลงัที่

 2) หน่วยพทิกัษป่์าท่ากอไผ่ เขตหา้มลา่สตัวป่์าหนองทุ่งทอง จงัหวดัสุ แห่ง 1 80,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซม บา้นพกั 2 หอ้งนอน (แบบที่ 1) 

หน่วยพทิกัษป่์าท่ากอไผ่ เขตหา้มลา่สตัวป่์าหนองทุ่งทอง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 111,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั เขตหา้ม

ลา่สตัวป่์าหนองทุ่งทอง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 127,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 ยกพื้น

สูง เขตหา้มลา่สตัวป่์าหนองทุ่งทอง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 41,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 ชัน้

เดยีวทรงปนัหยา สฎ.1060 หน่วยพทิกัษป่์าเขาพงั เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า

คลองแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 318,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมที่ท  าการหน่วยพทิกัษป่์าเขาพงั ช ัน้

เดยีวทรงปนัหยา สฎ.1059 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าคลองแสง จงัหวดัสุราษฎร์ แห่ง 1 346,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการหน่วยพทิกัษอ์ทุยานฯ ที่ กก.2 

(ไทรเกา้โคน) อทุยานแห่งชาติแก่งกรุง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 365,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการหน่วยพทิกัษอ์ทุยานฯ ที่ กก.3 

(ไร่ยาว) อทุยานแห่งชาติแก่งกรุง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 492,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการอทุยานแห่งชาติแก่งกรุง 

อทุยานแห่งชาติแก่งกรุง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 213,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั บริเวณหน่วย

พทิกัษอ์ทุยานแห่งชาติแก่งกรุง ที่ กก. 4 (คลองพา) อทุยานแห่งชาติแก่งกรุง

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 355,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั บริเวณหน่วย

พทิกัษอ์ทุยานแห่งชาติแก่งกรุง ที่ กก. 1 (ทบัสมงิ) อทุยานแห่งชาติแก่งกรุง 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 341,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั บริเวณหน่วย

พทิกัษอ์ทุยานแห่งชาติแก่งกรุง ที่ กก. 3 (ไร่ยาว) อทุยานแห่งชาติแก่งกรุง 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 423,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั อทุยานแห่งชาติ

แก่งกรุง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 453,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั แบบแยกหลงั 

หลงัที่ 1 และหลงัที่ 2 อทุยานแห่งชาติแก่งกรุง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 342,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 บริเวณหน่วย

พทิกัษอ์ทุยานแห่งชาติแก่งกรุง ที่ กก. 1 (ทบัสมงิ) อทุยานแห่งชาติแก่งกรุง 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 477,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 บริเวณหน่วย

พทิกัษอ์ทุยานแห่งชาติแก่งกรุง ที่ กก. 2 (ไทรเกา้โคน) อทุยานแห่งชาติแก่ง

กรุง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 217,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 บริเวณหน่วย

พทิกัษอ์ทุยานแห่งชาติแก่งกรุง ที่ กก. 3 (ไร่ยาว) อทุยานแห่งชาติแก่งกรุง 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 449,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 อทุยานแห่งชาติ

แก่งกรุง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 342,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 1-2 อทุยานแห่งชาติ

แก่งกรุง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 430,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,418,700                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กโิลเมตร 4 20,600                        

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กโิลเมตร 272 1,398,100                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 1,696,200                 

งบลงทนุ 1,696,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,696,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,696,200                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี กลา้ 90000 261,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 270 256,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 700 343,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 300 210,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 334 340,700                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 300 285,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,366,400                 

งบลงทนุ 1,366,400                 

ครุภณัฑ์ 1,366,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,366,400                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 1 จงัหวดัสุ เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 3 18,600                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 46,000                        

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

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 10 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 14 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 20 154,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 26 98,800                        

กรมป่าไม ้ 33,089,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 443,200                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 443,200                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 443,200                   

งบลงทนุ 443,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 443,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 443,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลา้ 3000 22,800                        

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กโิลเมตร 6 30,900                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 60 29,400                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 3 3,100                         

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดัสุ ไร่ 605 357,000                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 12,891,800                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 102,800                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 102,800                   

งบลงทนุ 102,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กโิลเมตร 20 102,800                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 10,189,000                

อนุรกัษแ์ละส่งเสริมสมนุไพรจากป่า 175,000                   

งบลงทนุ 175,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกพชืสมนุไพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 50 175,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 7,491,800                 

งบลงทนุ 7,491,800                 
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ครุภณัฑ์ 2,338,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาค่าพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,351,800                    

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,153,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,930,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานหน่วยป้องกนัรกัษาป่า จงัหวดัสุราษฎร์ แห่ง 3 3,930,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กโิลเมตร 100 514,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 2,300,000                 

งบลงทนุ 1,540,000                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาค่าพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,515,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนเพาะช า จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรูเ้พาะช ากลา้ไม ้

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 150,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,315,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 300 1,170,000                    

งบรายจ่ายอื่น 760,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมู่บา้น 20 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัสุราษฎร์ หมู่บา้น 30 360,000                      
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ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 4 15,200                        

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

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 2,600,000                 

จดัท าหมดุหลกัฐานแผนทีโ่ดยระบบดาวเทยีม 2,600,000                 

งบลงทนุ 2,600,000                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัสญัญาณดาวเทยีม (GNSS) ชนิดหลายความถี ่

ความละเอยีดสูง พรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 2,600,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,605,400                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,605,400                 

ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 1,194,200                 

งบด าเนินงาน 994,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 994,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 947,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 46,800                        

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดัสุ หมู่บา้น 4 200,000                      

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 399,700                   

งบด าเนินงาน 262,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 262,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 240,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 11,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 11,500                        

งบลงทนุ 87,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 87,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 87,000                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลา้ 30000 87,000                        

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมู่บา้น 1 50,000                        

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคใต ้ 1,011,500                 

งบด าเนินงาน 561,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 561,500                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 39,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 98,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 99,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 10,000                        

งบลงทนุ 330,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 330,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 330,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลา้ 200000 330,000                      

งบอดุหนุน 120,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมู่บา้น 1 70,000                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 17,149,000                

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 17,149,000                

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 12,117,000                

งบลงทนุ 12,117,000                

ครุภณัฑ์ 2,487,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,487,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 3 2,487,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,630,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,630,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี่ 11 

(สุราษฎรธ์านี) พรอ้มครุภณัฑป์ระกอบ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 9,630,000                    

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 1,792,000                 

งบลงทนุ 1,792,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,792,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,792,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชมุชน จงัหวดัสุ ไร่ 200 1,078,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 700 714,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 2,817,200                 

งบลงทนุ 2,817,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,817,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,817,200                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลา้ 287000 832,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กโิลเมตร 16 82,200                        
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รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 1644 805,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 800 816,000                      

ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกจิและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 422,800                   

งบลงทนุ 422,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 422,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 422,800                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลา้ 145800 422,800                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 3,250,000                 

กรมอตุนิุยมวทิยา 3,250,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,250,000                 

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 3,250,000                 

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 3,250,000                 

งบลงทนุ 3,250,000                 

ครุภณัฑ์ 3,250,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศระบบตรวจวดัดว้ยสายตา    แบบ 

Electronic (กลอ้งธโีอโดไลท)์ ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาสุราษฎรธ์านี (กลุม่งาน

ตรวจอากาศชัน้บน) ต าบลหวัเตย อ าเภอพูนพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 3,250,000                    

กระทรวงพลงังาน 3,553,700                 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 2,966,300                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,780,000                 

โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่

ของภาค 2,780,000                 

ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นทีข่องภาค 2,780,000                 

งบอดุหนุน 2,780,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,780,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการลดตน้ทุนพลงังานในการจดัหาน า้

เพือ่การเกษตรและการอบแหง้ผลผลติทางการเกษตรภาคใต ้ต าบลมะขาม

เตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 4 2,780,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 186,300                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 186,300                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 186,300                   

งบลงทนุ 186,300                   

ครุภณัฑ์ 186,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพลงังานจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 66,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานพลงังานจงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 10,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานพลงังานจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง

สุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 4 56,000                        

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 587,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 587,400                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 587,400                   

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 587,400                   

งบลงทนุ 587,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 587,400                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 587,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

เกาะพลวย ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 337,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

โรงเรียนมธัยมพทุธนิคม ต าบลพมุเรียง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สถานี 1 250,000                      

กระทรวงมหาดไทย 864,938,200               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 23,594,700                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 333,100                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 333,100                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 333,100                   

งบรายจ่ายอื่น 333,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 333,100                      

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 22,421,600                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 22,421,600                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 17,921,600                

งบลงทนุ 17,921,600                

ครุภณัฑ์ 5,894,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 5,894,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 2,349,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารเขต 10 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎร์ ชดุ 1 89,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 3,455,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,027,100                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,877,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 3,877,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 8,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 8,150,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 34,852,200                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 1,920,000                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 1,920,000                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 1,920,000                 

งบลงทนุ 1,920,000                 

ครุภณัฑ์ 1,920,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน คนั 1 1,920,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 32,932,200                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 32,932,200                

การบริหารงานอ าเภอ 32,932,200                

งบลงทนุ 32,932,200                

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

การปกครองจงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,644,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,223,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่วา่การอ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 16,223,800                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,954,800                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ แห่ง 1 2,515,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรบริเวณที่วา่การอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุ แห่ง 1 1,021,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอบา้นนาสาร 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,347,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 70,800                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,544,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 429,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,115,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 355,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดัสุ แห่ง 1 355,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,566,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 679,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาธงที่วา่การอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้ขา้งบา้นพกันายอ าเภอท่าฉาง จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้สาธารณะที่วา่การอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุ แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 819,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 295,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 837,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนพรอ้มรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอพระแสง 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,526,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอพระแสง จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 421,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถที่วา่การอ าเภอพระแสง จงัหวดัสุ แห่ง 1 500,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 107,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 107,900                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 107,900                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 107,900                   

งบลงทนุ 107,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 107,900                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 107,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอวภิาวด ีต าบลตะกกุ

เหนือ อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 107,900                      

กรมทีด่นิ 4,598,200                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,600,000                 

โครงการจดัท าแผนทีเ่พือ่รองรบัการบริหารจดัการขอ้มลูทีด่นิบนแผนทีม่าตราส่วน 

1:4,000 3,600,000                 

ยกระดบัการรงัวดัโดยวธิแีผนทีช่ ัน้หน่ึงดว้ยระบบดาวเทยีม 3,600,000                 

งบลงทนุ 3,600,000                 

ครุภณัฑ์ 3,600,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 3,600,000                    
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รายการระดบัที1่: สถานีรบัสญัญาณดาวเทยีมถาวร ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สถานี 1 3,600,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 998,200                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 998,200                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 357,200                   

งบลงทนุ 357,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 357,200                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 357,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบลป่าเว

 อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 357,200                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 641,000                   

งบลงทนุ 641,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 641,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 641,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 641,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 29,275,500                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 6,500,000                 

โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,500,000                 

จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์อปุกรณ์ เครื่องใชส้  าหรบัการประสานใหค้วามช่วยเหลอืและ

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐาน 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดเครื่องจกัรกลขนาดใหญ่ ศูนยป้์องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต 11 สุราษฎรธ์านี  ต าบลหนองไทร อ าเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 6,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 11,312,500                

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 11,312,500                

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 11,312,500                

งบลงทนุ 11,312,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,312,500                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,312,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

ต าบลหนองไทร อ าเภอพนุพนิ ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 2 11,312,500                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 11,463,000                

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 11,463,000                

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 11,463,000                

งบลงทนุ 11,463,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,463,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 11,463,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสด หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา  จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 35,372 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,292,000                    
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองท่าทอง ตอนที่ 1 พรอ้มเรียงหนิป้องกนัการ

กดัเซาะ จ านวน 1 แห่ง หมู่ที่ 2 ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 3,800 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 9,062,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสวนสงัข ์หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งกง อ าเภอกาญจน

ดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 29,430 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,109,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 416,807,900              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 68,224,200                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 68,224,200                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 68,224,200                

งบลงทนุ 68,224,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 68,224,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 68,224,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเกาะเต่า ระยะที่ 3 อ าเภอเกาะ

พะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 25,359,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันร์ิมพรุเฉวง 

ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 42,865,200                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 20,492,600                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 20,492,600                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ภาคใต ้ 20,492,600                

งบลงทนุ 20,492,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,492,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,492,600                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บา้น

นางก า ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ความยาว 292 แห่ง 1 20,492,600                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 109,814,600              

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 49,760,000                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 49,760,000                

งบลงทนุ 49,760,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,760,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 16,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 33,760,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาบงึขนุทะเล ตามผงัเมอืงรวมเมอืงสุราษฎร์

ธานี เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระยะที่ 3 แห่ง 1 33,760,000                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 60,054,600                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 60,054,600                

งบรายจ่ายอื่น 60,054,600                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 60,054,600                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 218,276,500              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 29,080,300                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 29,080,300                

งบลงทนุ 29,080,300                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,080,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 29,080,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมบงึขนุทะเล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ความยาว 532 เมตร แห่ง 1 14,063,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองพมุดวง บริเวณวดัสุวรรณโกฎ ิ

หมู่ที่ 2 ต าบลท่าโรงชา้ง อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ความยาว 210 แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองศก หมู่ที่ 4 ต าบลพงักาญจน ์

อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 6,000,000                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 189,196,200              

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 189,196,200              

งบลงทนุ 189,196,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 189,196,200                 

ค่าควบคุมงาน 6,047,400                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืง

สุราษฎรธ์านี ระยะที่ 2 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 3,457,400                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา

ปญัหาน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,590,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 183,148,800                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงสุราษฎรธ์านี

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงสุราษฎรธ์านี 

 ระยะที่ 2  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 69,148,800                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วม

พื้นที่ชมุชนบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 74,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 355,701,800              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,677,700                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,677,700                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,677,700                 

งบลงทนุ 1,677,700                 

ครุภณัฑ์ 1,677,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 419,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 19 419,900                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี ตู ้ 19 81,700                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี ตู ้ 19 104,500                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 38 64,600                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 19 55,100                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี ชดุ 38 114,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,257,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 19 1,257,800                    
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รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ เครื่อง 19 418,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 19 304,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 19 171,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขาม ชดุ 38 144,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 38 220,400                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 354,024,100              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 13,732,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 13,732,000                

งบอดุหนุน 13,732,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,732,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 13,732,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 44 

เมตร บา้นโตนดสูง หมู่ที่ 1 ต าบลคลองไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

คลองไทร อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,949,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 30 เมตร 

ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 9 ต าบลตน้ยวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้ยวน 

อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 696,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

2,704 ตารางเมตร บา้นตะเคียนทอง หมู่ที่ 9 ต าบลกะเปา องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกะเปา อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,691,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นถนนใหม่ หมู่ที่ 5 ต าบลท่าทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า

ทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 ยาว 52 

เมตร บา้นโพธิ์ หมู่ที่ 3 ต าบลเวยีง เทศบาลต าบลเวยีง อ าเภอไชยา แห่ง 1 2,170,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาด กวา้ง 22 เมตร 

ยาว 44 เมตร บา้นบ่อพระ หมู่ที่ 9 ต าบลอปินั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลอปินั อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 794,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 30 เมตร 

ยาว 70 เมตร บา้นทุ่งกรูด หมู่ที่ 6 ต าบลเวยีงสระ เทศบาลต าบลเมอืง

เวยีง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,287,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 55 เมตร 

ยาว 75 เมตร  หมู่ที่ 8 ต าบลท่าชนะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชนะ 

อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,145,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 61,249,900                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 2,134,000                 

งบอดุหนุน 2,134,000                 
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,134,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 2,134,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมฝายน า้ลน้คลองกรุงชงั หมู่ที่ 4 

ต าบลป่าร่อน กวา้ง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 302,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมฝายเกรเ์ป้ียนคลองกรุงชงิ จดุที่ 1 

หมู่ที่ 4 ต าบลป่าร่อน กวา้ง 4 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 2 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 472,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงสระน า้บา้นคลองกลาง หมู่ที่ 8 ต าบลไทรโสภา

 ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 6,936 ลูกบาศก์เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไทรโสภา อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,360,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 59,115,900                

งบอดุหนุน 59,115,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,115,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 59,115,900                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นเหนือคลอง ต าบลชา้งซา้ย ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ เทศบาลต าบลชา้งซา้ย อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นในอ่าว ต าบลคลองสระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสระ 

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,692,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่สระ

เกบ็น า้ดอนกรวด หมู่ที่ 6 บา้นสวนหม ีต าบลท่าทอง ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บา้นดอนหลวง ต าบลท่าอแุท  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,929,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

บา้นวงัไทร หมู่ที่ 1 ต าบลป่าร่อน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าร่อน 

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 552,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล แบบหอถงั

เหลก็รูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 7 บา้นเขาไมแ้ดง ต าบลพลายวาส  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 3,891,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 9 บา้นทรายขาว ต าบลถ า้สงิขร องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ า้สงิขร 

อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 4,849,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บา้นท่าทุ่น ต าบลเวยีง  เทศบาลต าบล

เวยีง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 7,110,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น บา้นตะกรบ หมู่ที่ 2 

ต าบลตะกรบ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุ แห่ง 1 4,147,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นหวันา ต าบลโมถา่ย ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโมถา่ย อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 3,723,600                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นป่าฝาง ต าบลเขาถา่น ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาถา่น อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 ต าบลคลองไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองไทร อ าเภอท่า

ฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,806,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 8 บา้นในพรุ ต าบลท่าเคย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเคย อ าเภอ

ท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 888,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นตาไว ต าบลเสวยีด องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเสวยีด อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,340,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น รูปทรงถว้ยแชมเปญ 

ส านกัสงฆน์าตาจนัทร ์บา้นชายท่า หมู่ที่ 1 ต าบลคลองพา  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 518,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บา้นหว้ยทราย ต าบลทรพัยท์ว ี องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทรพัยท์ว ีอ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 3,608,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยใหญ่ ต าบลโมถา่ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา 

อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,923,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นทบัคริสต ์ต าบลคลองชะอุ่น เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น 

อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 4,248,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บา้นคลองพนม ต าบลคลองศก องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,814,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ แบบถงัแชม

เปญ พรอ้มขยายระบบท่อประปา ซอยลอ็คสอง หมู่ที่ 8 ต าบลตน้ยวน  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้ยวน อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 820,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หอถงัแชมเปญ หมู่ที่ 5 บา้นยา่นตะเคียน ต าบลไทรโสภา  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไทรโสภา อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,260,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น (โดยวางท่อจ่ายน า้) หมู่

ที่ 2 บา้นกนัหลา ต าบลสนิปุน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนิปุน อ าเภอ

พระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 503,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล หอถงัเหลก็

ทรงแชมเปญ หมู่ที่ 7 ซอยสนัติภริมยว์ลัย ์ต าบลบางงอน  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางงอน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 4 บา้นศรีปทุมวลัย ์ต าบลบางมะเดื่อ  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บางมะเดื่อ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,146,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล หอ

ถงัแชมเปญ หมู่ที่ 6 บา้นหว้ยเสยีน ต าบลขนุทะเล  เทศบาลต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 545,000                      

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,039,300                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,039,300                 

งบอดุหนุน 3,039,300                 
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,039,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 3,039,300                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กรูด 

เทศบาลต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอน

เสด็จ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าโพธิ์ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าทอง

ใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าทองใหม่ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นศิลา

งาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทบัทอ้น 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควน

นิมติร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งรงั อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสุลมิ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไส

ขนุอนิทร ์เทศบาลต าบลชา้งซา้ย อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

เยาฮารุนดนีียะฮ ์เทศบาลต าบลท่าทองใหม่ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทพ

นิมติร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกะเปา องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเปา อ าเภอคีรีรฐั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยวนสาว

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขนอน อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้

ราด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นท าเนียบ อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นท่าขนอน เทศบาลต าบลท่าขนอน อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลถ า้สงิขร องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ า้สงิขร อ าเภอคีรีรฐั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทบัใหม่ 

เทศบาลต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พรุหวาย

น า้ เทศบาลต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเพง็

ประดษิฐาราม เทศบาลต าบลเคียนซา อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควนฮาย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันิคม

คณาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยับุรี อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสอง

แพรก องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรทอง อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชนวดั

สมยัสุวรรณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสองแพรก อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตะกรบ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองมน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พรุยายชี

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัแกว้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเลมด็ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพมุเรียง เทศบาลต าบลพมุเรียง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลตลาดไชยา เทศบาลต าบลตลาดไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสาม

สกั เทศบาลต าบลเวยีง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงดอนสกั เทศบาลเมอืงดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองกดั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไชยคราม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าฉาง เทศบาลต าบลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าแซะ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเคย อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าฉาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดับางคราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากฉลยุ อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เสวยีด 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสวยีด อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองไทร อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

ขวญัพฒัน ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบั

ชนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลคนัธุล ีอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

บุญแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลอง

โสด องคก์ารบริหารส่วนต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าชนะ เทศบาลต าบลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัตาขนุ 

เทศบาลต าบลบา้นตาขนุ อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นเชีย่วหลาน เทศบาลต าบลบา้นเชีย่วหลาน อ าเภอบา้นตาขนุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพะแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะแสง อ าเภอบา้นตา ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

เรียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาใต ้อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

อนุบาล เทศบาลต าบลบา้นนา เทศบาลต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนาเดมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าช ีเทศบาลต าบลท่าช ีอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไสดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งเตาใหม่ อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีเวยีง 

เทศบาลเมอืงนาสาร อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นช่องชา้ง เทศบาลต าบลพรุพ ีอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัน า้พ ุองคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้พ ุอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลคลองชะอุ่น 1 เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองศก องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองศก อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขา

นาใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้ยวน อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพลูเถือ่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลูเถือ่น อ าเภอพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพนม เทศบาลต าบลพนม อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บาง

สวรรค ์เทศบาลต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไทรขงึ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ราษฏรพ์ฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรโสภา อ าเภอพระแสง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนา้เขา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองน า้เยน็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนิปุน อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไสขรบ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอปินั อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นบางใหญ่สนิปุน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนิเจริญ อ าเภอพระแสง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บนควน 

เทศบาลเมอืงท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยมดุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางมะเดื่อ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สระพงั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนุพนิ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลมะลวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัประชาวงศาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลกรูด อ าเภอพนุพนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางงอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางงอน อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลน า้รอบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้รอบ อ าเภอพนุพนิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไทร

งาม หมู7่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นบางพลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลลเีลด็ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางแทง

แรด องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองนอ้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

เทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฏรธ์านี อ าเภอเมอืงสุราษฎร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวดัประดู่ (สมหวงั) เทศบาลต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลมะขามเตี้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางไทร อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลขนุทะเล เทศบาลต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขา

ปูน เทศบาลต าบลเขานิพนัธ ์อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควนสูง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควนใหม่ 

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นสอ้ง เทศบาลต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเวยีงสระ เทศบาลต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทอ้งศาลา

 เทศบาลต าบลเกาะพะงนั อ าเภอเกาะพงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่หาด 

เทศบาลต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใต ้

เทศบาลต าบลบา้นใต ้อ าเภอเกาะพงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ประภาต

ธรรมคุณ (เทศบาล 4 วดัสวา่งอารมณ์) เทศบาลนครเกาะสมยุ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลบา้นยูงทอง 

เทศบาลต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาล 1 เทศบาล

ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมอืงดอนสกั เทศบาลเมอืงดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลบา้นตาขนุ 

เทศบาลต าบลบา้นตาขนุ อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้น

นา เทศบาลต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลยา่นดนิแดง เทศบาลต าบลยา่นดนิแดง อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลเมอืงท่าขา้ม

 4 เทศบาลเมอืงท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลตะปาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเมอืงเวยีง เทศบาลต าบลเมอืงเวยีง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 12,000,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 12,000,000                

งบอดุหนุน 12,000,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 12,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 12,000,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงนาสาร อ าเภอบา้นนาสาร คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดั คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลเพชรพะงนั อ าเภอเกาะพะงนั 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 าบลพมุเรียง อ าเภอไชยา 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 าบลพนม อ าเภอพนม จงัหวดัสุ คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 264,002,900              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 1,200,000                 

งบอดุหนุน 1,200,000                 

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องตรวจจอประสาทตาผูป่้วยเบาหวานดว้ยเครื่อง

 Fundus Camera สถานีอนามยับา้นโฉลกหล า เทศบาลต าบลเพชร

พะงนั อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 1,200,000                    

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 228,352,800              
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งบอดุหนุน 228,352,800              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 228,352,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 228,352,800                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สฎ.ถ. 20-007 สายบา้นหานเพชร - บา้นปากลดั หมู่ที่ 

5,6,13,14 ต าบลทุ่งหลวง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 31,806 ตารางเมตร  

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 9,851,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สฎ.ถ.59-003 สายสมเด็จอภบิาล 1 หมู่ที่ 1 ต าบลตน้ยวน กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้ยวน 

อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 4,040,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สฎ.ถ. 121-07 สายหลงัโรงพกั หมู่ที่ 5 บา้นลุม่มะนาว ต าบลโมถา่ย 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

ขา้งละ 0.50 เมตร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโมถา่ย อ าเภอไชยา จงัหวดั สาย 1 4,025,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สฎ.ถ. 1-0081 สายบา้นเชงิสมอ - บา้นปากหมาก หมู่ที่ 1,5

 ต าบลเวยีง เชือ่มต่อหมู่ที่ 2 ต าบลโมถา่ย กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,900 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อ าเภอไช สาย 1 9,993,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สฎ.ถ. 44-002 สายครามลา่ง - ดอนเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ต าบล

ชลคราม กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลชลคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 4,200,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สฎ.ถ. 17-001 สายเชือ่มอ าเภอเก่า - วดับ่อมะปริง หมู่ที่ 1 ต าบลท่าฉาง

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 655 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลท่าฉาง 

อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 2,280,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สฎ.ถ. 40-003 สายหว้ยสะทอ้น หมู่ที่ 4 ต าบลเขาถา่นกวา้ง 5 

เมตร ยาว 2,067 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาถา่น อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 5,896,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สฎ.ถ. 87-002 สายบา้นบนควน - บา้นราษฎรพ์ฒันา หมู่ที่ 2-6 

ต าบลไทรโสภา กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,005 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรโสภา สาย 1 8,310,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สฎ.ถ. 44-005 สาย 440 บา้นสะบา้ยอ้ย หมู่ที่ 4 ต าบลคลองฉนาก กวา้ง

 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองฉนาก อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี สาย 1 6,668,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สฎ.ถ. 1-0069 สายควนรชัดา หมู่ที่ 3,9 ต าบลคลองไทร 

อ าเภอท่าฉาง เชือ่มหมู่ที่ 10 ต าบลตะกกุใต ้อ าเภอวภิาวด ีกวา้ง 7 เมตร 

ยาว 3,100 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี อ าเภอวภิาวด ี, ท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 9,743,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สฎ.ถ. 30-009 สายถนนเจริญสุข (ถนนเมอืงใน) หมู่ที่ 1 

ต าบลเวยีงสระ กวา้ง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มวาง

ท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ และบ่อพกัฝารางว ีเทศบาลต าบลเวยีง

สระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 4,150,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายใสนุ่น - หว้ยคุย หมู่ที่ 4 บา้นคลองจนั ต าบลเขาตอก กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาตอก 

อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 2,248,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบางกดุไห หมู่ที่ 

5 ต าบลพมุเรียง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มวา่งท่อระบายน า้ เทศบาล

ต าบลพมุเรียง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 6,208,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนาตรอก หมู่ที่ 5

 บา้นสามสกั ต าบลเวยีง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร

 ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลเวยีง อ าเภอไชยา จงัหวดั สาย 1 8,620,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายป้าย

ลูกหม ี- เขตจงัหวดันครศรีธรรมราช หมู่ที่ 10 บา้นเขาวง ต าบลปาก

แพรก กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 5,510,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเลยีบคลองท่า

กระจาย บา้นนามะขาม หมู่ที่ 6 ต าบลท่าชนะ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 5,050,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหนิช่องเสยีด 

หมู่ที่ 5 บา้นแสงเหนือ ต าบลพะแสง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลพะแสง อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 8,458,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทุ่งคา

ยาว - คลองยา หมู่ที่ 4 ต าบลท่าเรือ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ าเภอบา้นนาเดมิ สาย 1 5,476,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรึต ซอยไทร

หอ้ง หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นนา เชือ่มต่อต าบลเขาตอก กวา้ง 4 เมตร ยาว 

2,750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,000 ตารางเมตร

 ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา สาย 1 6,487,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรึต หมู่ที่ 2 

(ทางเปียน) ต าบลท่าช ีกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,545 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลท่าช ีอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 6,357,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายแยกทางหลวงหมายเลข 4009  - บา้นท่าไมเ้หลีย่ม หมู่ที่ 2 ต าบลขนุ

ทะเล กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,890 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ สาย 1 8,214,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายลานนาค หมู่ที่ 

13 บา้นหว้ยแกว้ ต าบลบา้นสอ้ง กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา

 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.30 เมตร เทศบาลต าบลบา้นสอ้ง 

อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 5,140,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต จากสีแ่ยก

ปากกา หมู่ที่ 5,10,3 ถงึแม่น า้ตาปี หมู่ที่ 6 บา้นปากกา ต าบลคลองฉนวน

 กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี   ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ สาย 1 8,637,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

เชีย่วหมวง - มาดปกั หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นยาง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,750 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นยาง อ าเภอคีรีรฐั สาย 1 5,490,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สฎ.ถ. 12-005 สายบา้นพฒุ หมู่ที่ 3 - วดัพฒุ หมู่ที่ 3 

ต าบลชา้งขวา กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,165 เมตร หนา 0.15 เมตร  เทศบาล

ต าบลชา้งขวา อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 3,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สฎ.ถ. 30-005 สายบา้นดอนเหรียง - บา้นควนพลอง หมู่ที่

 2 ต าบลเมอืงเวยีง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร  

เทศบาลต าบลเมอืงเวยีง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 4,744,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สฏ.ถ.74-003 สายเขาคอย - ท่าโพธิ์ (หาดบุญ - 

บา้นท่าโพธิ)์ หมู่ที่ 2 ต าบลท่าทอง กวา้ง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 

0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,750

 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ สาย 1 1,220,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สฎ.ถ. 91-005 (สายทาง บางแหง้) หมู่ที่ 9 ต าบลน า้หกั 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

6,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้หกั อ าเภอคีรีรฐันิคม สาย 1 3,498,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นบางพระ - ยา่นมะปราง หมู่ที่ 5,8 ต าบลยา่นยาว กวา้ง 8 เมตร ยาว 

1,033 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,264 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยา่นยาว อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 3,822,800                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายวารี

 ชมุชนที่ 1 ต าบลบา้นเสด็จ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,600 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้น

เสด็จ อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 8,288,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สฎ.ถ. 115-09 สายซอยภูทองซแีพค หมู่ที่ 2 บา้นควนคีรี

วงศ ์ต าบลพ่วงพรมคร กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,540 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

พ่วงพรมคร อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 4,376,000                    

รายการระดบัที2่: ปรปับรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สฎ.ถ.17-001 สายทางบา้นนาปรือ หมู่ที่ 

3 บา้นคชาธาร ต าบลท่าฉาง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 5,240,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นถ า้น า้ - บา้นช่องไผ่หกั หมู่ที่ 6 ต าบลเขาวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,920

 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,520 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาวง อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 5,500,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นนา - ทุ่งเตา ต าบลนาใต ้เทศบาลต าบลบา้นนา ต าบลบา้นนา กวา้ง 9 

เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,200 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อ าเภอบา้นนาเดมิ สาย 1 9,963,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายไฟป่า

 - เทศบาล หมู่ที่ ต าบลพนม, หมู่ที่ 3 ต าบลพงักาญจน ์กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,000 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลพนม อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 4,962,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายแยกทางหลวงหมายเลข 4016 - บา้นคลองเรือ ต าบลท่าสะทอ้น 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,125 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 9,860,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายโรงเรียนสุราษฎรธ์านี 2 หมู่ที่ 5 ต าบลมะขามเตี้ย มพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 10,687 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขามเตี้ย 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 4,844,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ซอยใน

ลุม่ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 1 ต าบลเขานิพนัธ ์มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,325 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลเขานิพนัธ ์อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาย 1 7,384,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 2,063,300                 

งบอดุหนุน 2,063,300                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,063,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงัหนิ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเพิม่พูนทรพัย ์อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 2,063,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 30,493,800                

งบอดุหนุน 30,493,800                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,493,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลเมอืงท่าขา้ม 2 เทศบาลเมอืงท่าขา้ม อ าเภอ หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 20,319,700                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นสะพานกฐนิ) เทศบาลต าบลชา้ง

ขวา อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นนา เทศบาลต าบลบา้นนา 

อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 7,909,500                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนวดัทอ้งอ่าว เทศบาลเมอืงดอนสกั อ าเภอดอนสกั หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 1,893,000                 

งบอดุหนุน 1,893,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,893,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 1,893,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าลา หมู่ที่

 4 บา้นหว้ยคุย ต าบลทรพัยท์ว ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรพัยท์ว ี

อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,893,000                    

กระทรวงยตุธิรรม 81,404,200                

กรมคุมประพฤติ 849,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 849,500                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 849,500                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 849,500                   

งบลงทนุ 849,500                   

ครุภณัฑ์ 849,500                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัสุราษฏรธ์านี

 สาขาเกาะสมยุ ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 35,500                        

รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ  แบบ ก ศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด กองบนิ 7   ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดั เตียง 1 15,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด กองบนิ 7   ต าบลมะลวน อ าเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 20,000                        

กรมบงัคบัคดี 1,678,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,678,700                 

การบงัคบัคดี 1,678,700                 

ส่งเสริมการบงัคบัคดี 1,678,700                 

งบลงทนุ 1,678,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,678,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,678,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการส านกังานบงัคบัคดจีงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,678,700                    

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 732,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 732,000                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 280,100                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 280,100                   

งบลงทนุ 280,100                   

ครุภณัฑ์ 280,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 76,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,600 ลติร สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใบ 2 24,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี ตู ้ 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี ตู ้ 1 4,300                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 67,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 35,600                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 100,900                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ชนิดนอน  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี คนั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 3 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง

สุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 7,900                         

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 451,900                   

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 451,900                   

งบลงทนุ 451,900                   

ครุภณัฑ์ 451,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 135,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ตวั 5 36,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 

8 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ตวั 5 10,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ตวั 100 80,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 221,400                      

รายการระดบัที1่: หมอ้หุงขา้วชนิดไฟฟ้า   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 8 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎร์ ใบ 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ชนิดแรงดนัต า่ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 8 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี เตา 2 3,400                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต 8 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้  ขนาด 50 ปอนด ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 8 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 200,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 1 19,300                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะแบบมอืถอื ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 8 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 20,000                        

ครุภณัฑด์นตรี 56,200                        

รายการระดบัที1่: กตีา้รโ์ปร่ง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ เครื่อง 10 45,000                        

รายการระดบัที1่: กตีา้รไ์ฟฟ้า ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ เครื่อง 2 11,200                        

กรมราชทณัฑ์ 78,144,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 76,601,500                

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 76,601,500                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 76,601,500                

งบลงทนุ 76,601,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,601,500                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 421,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าอ าเภอไชยา  ต าบลตลาดไชยา อ าเภอไช

ยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 421,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 76,180,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเรือนจ ากลางสุราษฎรธ์านี พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลทุ่งเขน อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 76,180,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,542,500                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 1,542,500                 

ควบคุมผูต้อ้งขงั 1,542,500                 

งบลงทนุ 1,542,500                 

ครุภณัฑ์ 1,542,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 176,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าอ าเภอไชยา  ต าบลตลาดไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี เรือนจ าอ าเภอไชยา  ต าบลตลาดไชยา 

อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 56,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 298,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ เรือนจ ากลางสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขาม

เตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 10 298,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 59,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่่องพ่นหมอกควนั   เรือนจ าอ าเภอไชยา  ต าบลตลาด

ไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 59,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 625,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 KW พรอ้มติดต ัง้ เรือนจ า

อ าเภอไชยา  ต าบลตลาดไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร ขนาด 16 น้ิว เรือนจ าอ าเภอไชยา  ต าบล

ตลาดไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 23 25,300                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 384,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโทรศพัทห์อ้งเยีย่มญาติผูต้อ้งขงั  เรือนจ า

อ าเภอไชยา  ต าบลตลาดไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 384,200                      

กระทรวงแรงงาน 6,143,400                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 1,014,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,014,900                 

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 590,600                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 590,600                   

งบลงทนุ 590,600                   

ครุภณัฑ์ 590,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 292,700                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เอนกประสงค ์ ส านกังานแรงงานจงัหวดัสุราษฏรธ์านี 

 ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 25 100,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัหอ้งประชมุ  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

สุราษฏรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 50 150,000                      

รายการระดบัที1่: ที่แขวนหนงัสอืพมิพ ์  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

สุราษฏรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี อนั 1 2,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  ส านกังานแรงงานจงัหวดัสุราษฏรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฉากกัน้หอ้งประชมุพรอ้มราง  ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ชดุ 1 10,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,900                        

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้รอ้นไฟฟ้า ส านกังานแรงงานจงัหวดัสุราษฏรธ์านี 

 ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใบ 1 11,900                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 6,000                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพเคลือ่นที่ได ้ ส านกังานแรงงานจงัหวดั

สุราษฏรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จอ 1 6,000                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 280,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ  ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ  ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ชดุ 1 220,000                      

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 424,300                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 424,300                   

งบลงทนุ 424,300                   

ครุภณัฑ์ 424,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 424,300                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ระบบ 1 360,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดัสุราษฏรธ์านี  ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 44,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED

 ส ี ส านกังานแรงงานจงัหวดัสุราษฏรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 17,000                        

กรมการจดัหางาน 3,673,700                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,001,000                 

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 135,400                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 29,400                     

งบด าเนินงาน 29,400                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 8,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,100                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,670,600                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,670,600                 

งบด าเนินงาน 1,670,600                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,573,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,900                    

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 0 102,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 102,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 26,900                        

ค่าสาธารณูปโภค 96,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 19,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 20,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 27,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,200                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 925,800                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 925,800                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 925,800                   

งบลงทนุ 925,800                   

ครุภณัฑ์ 925,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 111,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

สุราษฏรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 111,800                      

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 านกังานจดัหางานจงัหวดัสุราษฏรธ์านี  

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 814,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 746,900                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           
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ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 690,300                   

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                         

1 อ าเภอ 1 ภูมปิญัญา 676,800                   

งบด าเนินงาน 676,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 673,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 669,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 669,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,600                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,000                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 87,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 87,000                     

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 87,000                     

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 87,000                     

งบลงทนุ 87,000                     

ครุภณัฑ์ 87,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 87,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้) ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 87,000                        

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 1,367,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,367,800                 

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 124,000                   

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 124,000                   

งบลงทนุ 124,000                   

ครุภณัฑ์ 124,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 124,000                      



77 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนพรอ้มเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ 15 ที่

น ัง่ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ 8 ที่น ัง่ ของ ศูนยค์วาม

ปลอดภยัแรงงานเขต 8 (สุราษฎรธ์านี)  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงส าหรบัใชใ้นหอ้งประชมุ ของ ศูนยค์วาม

ปลอดภยัแรงงานเขต 8 (สุราษฎรธ์านี) ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 23,000                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 1,243,800                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 26,000                     

งบลงทนุ 26,000                     

ครุภณัฑ์ 26,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ของ 

ศูนยค์วามปลอดภยัแรงงานเขต 8 (สุราษฎรธ์านี)  ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 26,000                        

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 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 ของ

 ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 848,000                      

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัทีด่ใีนการท างาน 287,400                   

งบลงทนุ 287,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 287,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 287,400                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงพื้นกระเบื้องส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ งาน 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งน า้ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี งาน 1 102,400                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 82,400                     

งบลงทนุ 82,400                     

ครุภณัฑ์ 82,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 82,400                        
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รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ของ ศูนยค์วามปลอดภยั

แรงงานเขต 8 (สุราษฎรธ์านี)  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 32,400                        

กระทรวงวฒันธรรม 4,186,900                 

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 186,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 186,900                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 186,900                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 48,100                     

งบลงทนุ 48,100                     

ครุภณัฑ์ 48,100                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 48,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,100                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 138,800                   

งบลงทนุ 138,800                   

ครุภณัฑ์ 138,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 138,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 4 99,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดั ชดุ 2 39,600                        

กรมศิลปากร 4,000,000                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 4,000,000                 

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 4,000,000                 

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานเขาศรีวชิยั ต าบลศรีวชิยั 

อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 4,000,000                    

กระทรวงศึกษาธิการ 2,793,094,774            
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ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 647,236,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,321,200                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,321,200                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,321,200                 

งบรายจ่ายอื่น 1,321,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,321,200                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 88,243,600                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 88,243,600                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 31,757,500                

งบอดุหนุน 31,757,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 31,757,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 20,793,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 10,964,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 56,486,100                

งบอดุหนุน 56,486,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 56,486,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 41,394,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 15,092,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 912,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 912,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 912,000                   

งบรายจ่ายอื่น 912,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 912,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 530,993,000              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 530,993,000              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 23,222,500                

งบอดุหนุน 23,222,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 23,222,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,453,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 3,623,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 16,146,200                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 507,770,500              

งบอดุหนุน 507,770,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 507,770,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 433,922,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 24,034,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 14,474,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 13,874,100                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 21,465,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 25,766,200                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 24,743,100                

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 24,743,100                

งบลงทนุ 24,743,100                
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ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย

 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) 

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,479,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,273,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 22,273,000                   
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 981,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 981,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 225,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี   ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 225,600                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   

งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฏรธ์านี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฏรธ์านี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอ

เมอืงสุราษฏรธ์านี จงัหวดัสุราษฏรธ์านี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง

สุราษฏรธ์านี จงัหวดัสุราษฏรธ์านี เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 64,400                     

จดัการศึกษานอกระบบ 64,400                     

งบลงทนุ 64,400                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,400                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 64,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงติดต ัง้ประปา กศน.ต าบลตะกกุเหนือ  ต าบล

ตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฏธานี แห่ง 1 64,400                        

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 264,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 264,000                   

งบลงทนุ 264,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 264,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 264,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชน เฉลมิราชกมุารี 

ต าบลกะแดะ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี แห่ง 1 264,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,110,349,374            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,786,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,786,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,786,154                 

งบด าเนินงาน 1,786,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,786,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,786,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 5,401,800                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 5,401,800                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 5,401,800                 

งบลงทนุ 5,401,800                 

ครุภณัฑ์ 5,401,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,401,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนไชยา

วทิยา ต าบลตลาดไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเคียนซา

พทิยาคม ต าบลเคียนซา อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเกาะสมยุ

 ต าบลลปิะนอ้ย อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบาง

สวรรคว์ทิยาคม ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนกาญจนา

ภเิษกวทิยาลยั สุราษฎรธ์านี ต าบลเลมด็ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนมธัยม

พชัรกติิยาภา ๓ สุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนชยับุรี

พทิยา ต าบลสองแพรก อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบา้นตา

ขนุวทิยา ต าบลเขาพงั อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนทปี

ราษฎรพ์ทิยา ต าบลแม่น า้ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 827,427,240              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 805,428,500              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 805,428,500              

งบอดุหนุน 805,428,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 805,428,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 140665 805,428,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 140665 111,941,600                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 140665 55,809,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 140665 58,346,000                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 140665 96,503,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 140665 482,828,000                 
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โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 21,998,740                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 12,804,000                

งบลงทนุ 12,804,000                

ครุภณัฑ์ 4,800,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับางใบไม ้ต าบลบางใบไม ้อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัวงัไทร ต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นไสตอ ต าบลชา้งขวา อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปากกะแดะ ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัอรญัคามวารี ต าบลอรญัคามวารี อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทบัใหม่ ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองมน ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเกาะมกุด ์ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นช่องชา้ง ต าบลพรุพ ีอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนควนสุบรรณ ต าบลควนสุบรรณ อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นประตูพลกิ ต าบลไทรโสภา อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเขาศรีวชิยั ต าบลศรีวชิยั อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับางพลา ต าบลลเีลด็ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นยางงาม ต าบลหนองไทร อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่าม่วง ต าบลบางมะเดื่อ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหวัเตย ต าบลหวัเตย อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นควนสูง ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นพรุแชง ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตาขนุ ต าบลพะแสง อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่านหญงิวภิา ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโพธิ์นอ้ย ต าบลตะกกุใต ้อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนท่าอแุทพทิยา ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนน า้รอบวทิยา ต าบลน า้รอบ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบางเดอืนสถติยพ์ทิยาคม ต าบลบางเดอืน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,004,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,004,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัวงัไทร ต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญจนดษิฐ ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 397,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นไสตอ ต าบลชา้งขวา อ าเภอกาญจนดษิฐ ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นปากกะแดะ ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญ

จนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัอรญัคามวารี ต าบลอรญัคามวารี อ าเภอ

เคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 301,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองมน ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเกาะมกุด ์ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นช่องชา้ง ต าบลพรุพ ีอ าเภอบา้นนาสาร 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนควนสุบรรณ ต าบลควนสุบรรณ อ าเภอบา้นนา

สาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นประตูพลกิ ต าบลไทรโสภา อ าเภอพระแสง

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 388,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัเขาศรีวชิยั ต าบลศรีวชิยั อ าเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับางพลา ต าบลลเีลด็ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นยางงาม ต าบลหนองไทร อ าเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นท่าม่วง ต าบลบางมะเดื่อ อ าเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหวัเตย ต าบลหวัเตย อ าเภอพนุพนิ จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นควนสูง ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 389,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นพรุแชง ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 389,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตาขนุ ต าบลพะแสง อ าเภอบา้นตาขนุ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นท่านหญงิวภิา ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอ

วภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัโพธิ์นอ้ย ต าบลตะกกุใต ้อ าเภอวภิาวด ี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนท่าอแุทพทิยา ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ์

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 376,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนน า้รอบวทิยา ต าบลน า้รอบ อ าเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 364,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 9,194,740                 

งบลงทนุ 9,194,740                 

ครุภณัฑ์ 9,194,740                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,194,740                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุ์ราษฎรธ์านี  ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง ต าบลขนุทะเล  

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 6 288,840                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นควนยูง  ต าบลขนุทะเล  อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทอนหญา้ปลอ้ง ต าบลคลองนอ้ย 

 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัโพธิ์นิมติ  ต าบลบางกุง้  อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบางใหญ่  ต าบลมะขามเตี้ย  

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าเพชร  ต าบลมะขามเตี้ย  

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัสมหวงั  ต าบลวดัประดู่  อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นก าสนราษฎรอ์ทุศิ  ต าบลกรูด  

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัเขานางเภา  ต าบลกรูด  อ าเภอ

กาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดักาญจนาราม ต าบลกะแดะ  

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคลองสระ  ต าบลคลองสระ  

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นม่วงลบี  ต าบลคลองสระ  อ าเภอ

กาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหวัหมากลา่ง ต าบลชา้งขวา  

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดักงตาก  ต าบลชา้งซา้ย  อ าเภอ

กาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดันิกรประสาท ต าบลตะเคียนทอง  

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัเขาพระน่ิม  ต าบลท่าทอง  อ าเภอ

กาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัท่าไทร(ดติถานุเคราะห)์  ต าบลท่า

ทองใหม่ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดับา้นใน  ต าบลท่าอแุท  อ าเภอ

กาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 88(บา้นคลองควน)  

ต าบลท่าอแุท  อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคลองนามติรภาพที่ 201  ต าบล

ท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัเขาแกว้  ต าบลทุ่งกง  อ าเภอกาญ

จนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคีรีรอบ  ต าบลป่าร่อน  อ าเภอ

กาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปากกะแดะ ต าบลพลายวาส  

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดันอก  ต าบลไชยคราม  อ าเภอ

ดอนสกั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปากดอนสกั ต าบลดอนสกั  

อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นน า้ฉา  ต าบลดอนสกั  อ าเภอ

ดอนสกั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคอกชา้ง  ต าบลปากแพรก  

อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม9้  ต าบล

ปากแพรก อ าเภอดอนสกั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหาดงาม  ต าบลบ่อผุด  อ าเภอ

เกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัประเดมิ  ต าบลหนา้เมอืง  อ าเภอ

เกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเกาะเต่า  ต าบลเกาะเต่า  อ าเภอ

เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัราษฎรเ์จริญ ต าบลเกาะพะงนั  

อ าเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นซอย 2 ต าบลขนุทะเล  อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัท่าทอง ต าบลบางกุง้  อ าเภอเมอืง

สุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพหวาย  ต าบลบางกุง้  อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสนัติสุข ต าบลบางกุง้  อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแม่โมกข ์ ต าบลกรูด  อ าเภอ

กาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไสตอ ต าบลชา้งขวา  อ าเภอ

กาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 96,280                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยโศก  ต าบลชา้งขวา  อ าเภอ

กาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหวัหมากบน  ต าบลชา้งซา้ย 

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยด่าน  ต าบลชา้งซา้ย  อ าเภอ

กาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัวชริประดษิฐ ์ ต าบลตะเคียนทอง 

 อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัแสงประดษิฐ ์ ต าบลตะเคียนทอง 

 อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัประสพ ต าบลท่าทอง  อ าเภอ

กาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นศิลางาม  ต าบลท่าอแุท  อ าเภอ

กาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัวงัไทร ต าบลป่าร่อน  อ าเภอกาญ

จนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัชลคราม ต าบลชลคราม  อ าเภอ

ดอนสกั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดัวสุิทธชิลาราม  ต าบลดอน

สกั อ าเภอดอนสกั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นนางก า  ต าบลดอนสกั 

อ าเภอดอนสกั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองคราม  ต าบลปากแพรก 

อ าเภอดอนสกั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดนิแดงสามคัคี  ต าบลปากแพรก

 อ าเภอดอนสกั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับุณฑริการาม  ต าบลบ่อผุด  

อ าเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบ่อผุด ต าบลบ่อผุด  อ าเภอ

เกาะสมยุ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบางรกัษ ์ ต าบลบ่อผุด  อ าเภอ

เกาะสมยุ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปลายแหลม  ต าบลบ่อผุด  

อ าเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัภูเขาทอง ต าบลแม่น า้  อ าเภอ

เกาะสมยุ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแหลมหอย  ต าบลแม่น า้  อ าเภอ

เกาะสมยุ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนธูป ต าบลลปิะนอ้ย  อ าเภอ

เกาะสมยุ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดันาราเจริญสุข  ต าบลลปิะนอ้ย 

อ าเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดักลาง ต าบลหนา้เมอืง  อ าเภอ

เกาะสมยุ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัแจง้ ต าบลอ่างทอง  อ าเภอเกาะส

มยุ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นอ่างทอง  ต าบลอ่างทอง อ าเภอ

เกาะสมยุ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโฉลกหล า  ต าบลเกาะพะงนั  

อ าเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นศรีธนู ต าบลเกาะพะงนั  อ าเภอ

เกาะพะงนั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นใต ้ ต าบลบา้นใต ้ อ าเภอ

เกาะพะงนั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 3 144,420                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 273,972,180              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,388,880                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,388,880                 

งบลงทนุ 3,388,880                 

ครุภณัฑ์ 3,388,880                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,388,880                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไสใน ต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

กาญจนาราม ต าบลกะแดะ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ม่วงลบี ต าบลคลองสระ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไสขาม ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 13 19,240                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นใน ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงั

ไทร ต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากกะแดะ ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ภูเขาทอง ต าบลแม่น า้ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งจูด ต าบลเขาตอก อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

สมบูรณ์ประชาสรรค ์ต าบลพ่วงพรหมคร อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ควนพฒันาประชาสรรค ์ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สองแพรก ต าบลไทรทอง อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พรุยายช ีต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ลุม่ชมุแสง ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เดมิเจา้ ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัโพ

ธาราม (โพธพิทิยากร) ต าบลพมุเรียง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ศรีชยัคราม ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนวดัวสุิทธชิลาราม ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ใหม่สามคัคี ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คอกชา้ง ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าไท ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเหรียง ต าบลสมอทอง อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัขมุ ต าบลเขาวง อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

พะแสง ต าบลบา้นตาขนุ อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เชีย่วขวาน ต าบลพรุไทย อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนงาม ต าบลนาใต ้อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไร่เหนือ ต าบลทุ่งเตา อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยชนั ต าบลทุ่งเตาใหม่ อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 10 14,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ถ า้วราราม ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ถ า้ผึ้ง ต าบลตน้ยวน อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

พนม ต าบลพนม อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ธญัญาราม ต าบลพลูเถือ่น อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไสดง ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เกาะนอ้ย ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สนัติคีรีรมย ์ต าบลเขาหวัควาย อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เกษมบ ารุง ต าบลบางงอน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองไทร ต าบลหนองไทร อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

กลางใหม่ ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพธิ์พนา ต าบลตะกกุใต ้อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

สหกรณ์นิคม ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยทรายทอง ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โสภณประชาราม ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไทรหอ้ง ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคีรีรอบ ต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางรกัษ ์ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัถ า้สงิขร ต าบลถ า้สงิขร อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทรายแกว้ ต าบลท่าขนอน อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปากโตน ต าบลท่าขนอน อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท าเนียบ ต าบลบา้นท าเนียบ อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทบัใหม่ ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางด ีต าบลพ่วงพรหมคร อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นควนสระ ต าบลไทรทอง อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองไมแ้ดง ต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบลเลมด็ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นนางก า ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าไท ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัขจรบ ารุง ต าบลวงั อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตาขนุ ต าบลพะแสง อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยหา้ง ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยตอ ต าบลทุ่งเตาใหม่ อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นช่องชา้ง ต าบลพรุพ ีอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นช่องมา้เหลยีว ต าบลพงักาญจน ์อ าเภอพนม จงัหวดัสุ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับางพา ต าบลไทรโสภา อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นควนนิยม ต าบลสนิปุน อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปลายสาย ต าบลอปินั อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัตรณาราม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาใหญ่ ต าบลท่าโรงชา้ง อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นศรีปทุมวลัย ์ต าบลบางมะเดื่อ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองไทร ต าบลหนองไทร อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัโพธิ์นิมติ ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัผกัแวน่ ต าบลตะกกุใต ้อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนสหกรณ์นิคม ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัอรญัญาราม ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่านหญงิวภิา ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นควนสูง ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัคลองฉนวน ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 1 59,800                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเวยีงสระ ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 205,420,300              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 172,199,300              

งบลงทนุ 172,199,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 172,199,300                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,716,400                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นเกาะเต่า ต าบลเกาะเต่า 

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 1,229,600                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลบ่อผุด 

อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 1,182,700                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนชมุชนบา้นใต ้ต าบลบา้นใต ้

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นขวญัพฒัน ์

ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

บา้นเขานาใน ต าบลตน้ยวน อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นท่าใหม่ 

ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

บา้นคลองสงค ์ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นหมาก 

ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนจติประชาราษฎร์

 ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 142,108,100                 

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นแหลมหอย ต าบลแม่น า้ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุ หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นซอย 2 ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นบางส าโรง ต าบลท่าทองใหม่ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ หลงั 1 8,281,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนวดัวงั

ไทร ต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 2,458,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 100/27 โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเอง ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 8,071,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นบ่อน า้รอ้น 

ต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

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

บ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดักลาง ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดันอก ต าบลไชย

คราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 387,800                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นศรีธนู ต าบลเกาะพะงนั อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ หลงั 1 7,995,900                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนบา้น

คลองสระ ต าบลคลองสระ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 2,458,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนวดับางคราม ต าบลปากฉลยุ อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุ หลงั 1 8,281,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุ หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นบางหนิ ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จงัหวดัสุ หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนวดัถ า้สงิขร ต าบลถ า้สงิขร อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุ หลงั 1 6,997,000                    

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

ยา่นยาว อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

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

เหลยีว ต าบลพงักาญจน ์อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

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

ตลาดไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

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

หนองไทร อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลพลูเถือ่น อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดัพรุศรี ต าบลพรุ

ไทย อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลลเีลด็ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นจ าปาทอง 

ต าบลตน้ยวน อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลเขาพงั อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนตชด.ราษฎรพ์ทิกัษ์

 ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

ท าเนียบ ต าบลบา้นท าเนียบ อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนบา้น

คลองไมแ้ดง ต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 2,458,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนบา้น

ท่านหญงิวภิา ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 2,458,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นไสทอ้น ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุ หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นคลองโหยน ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นธารอารี ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 1,663,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนวดัทุ่งหลวง ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุ หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหว้ยหา้ง ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 1,663,000                    



95 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 206/26 โรงเรียนบา้นหวั

สะพานมติรภาพที่ 217 ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 4,657,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัเพง็ประดษิฐาราม ต าบล

เคียนซา อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นสีแ่ยกคลองศิลา ต าบล

พ่วงพรหมคร อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 1,104,000                    

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

 195 ต าบลสาคู อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

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

ไทรทอง อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

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

พ่วงพรหมคร อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

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

บางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นไสขรบ ต าบลอิ

ปนั อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนวดัภูเขาทอง ต าบลแม่น า้

 อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 5,240,400                    

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

วดับา้นสอ้ง  ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 16,719,400                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 477,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ถ า้วราราม ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

อมัพาราม ต าบลคลองไทร อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ป่าตง ต าบลตน้ยวน อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,313,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะนกเภา ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั แห่ง 1 223,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะพลวย ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมยุ แห่ง 1 363,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันทวีฒันาราม ต าบลชลคราม อ าเภอดอนสกั แห่ง 1 298,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสมยัคงคา ต าบลเกาะพะงนั อ าเภอเกาะพะงนั แห่ง 1 605,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพฒุ ต าบลชา้งขวา อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุ แห่ง 1 141,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัสุนทรนิวาส ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฎรบ์  ารุง ต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ แห่ง 1 391,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่แขก ต าบลกรูด อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ แห่ง 1 300,400                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัน า้รอบ ต าบลน า้รอบ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ แห่ง 1 439,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขวญัพฒัน ์ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ แห่ง 1 275,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันิลาราม ต าบลบา้นยาง อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดั แห่ง 1 366,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวชิติธาราราม ต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุ แห่ง 1 471,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าแซะ ต าบลคลองไทร อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุ แห่ง 1 444,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชายท่า ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุ แห่ง 1 520,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดนิกอ้ง ต าบลวงั อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ แห่ง 1 170,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักาฬสนิธุ ์ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุ แห่ง 1 296,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นช่องไมง้าม ต าบลเขาวง อ าเภอบา้นตาขนุ แห่ง 1 425,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอรญัญาราม ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวด ี แห่ง 1 55,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมหาราชบา้นแสงอรุณ ต าบลบา้นท าเนียบ อ าเภอคีรี

รฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 263,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะกรบ ต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุ แห่ง 1 480,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหนือน า้ ต าบลพมุเรียง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุ แห่ง 1 237,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางน า้จดื ต าบลเขาถา่น อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุ แห่ง 1 348,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตชด.ราษฎรพ์ทิกัษ ์ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ แห่ง 1 302,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัขจรบ ารุง ต าบลวงั อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะเคียนทอง ต าบลกะเปา อ าเภอคีรีรฐันิคม แห่ง 1 236,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 3

 ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางสวรรค ์ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง แห่ง 1 299,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทบัใหม่ ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา จงัหวดั แห่ง 1 300,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนสระ ต าบลไทรทอง อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุ แห่ง 1 300,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามคัคีอนุสรณ์ ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ แห่ง 1 297,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปลายคลอง ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี แห่ง 1 111,100                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะนอ้ย ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง แห่ง 1 184,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนา้เขาใตร่้มเยน็ 1 ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอ แห่ง 1 183,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปลายศอก ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี แห่ง 1 266,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางเหรียง ต าบลสนิเจริญ อ าเภอพระแสง แห่ง 1 300,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปญัญาประชาอทุศิ ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง แห่ง 1 148,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนสนิชยั ต าบลไทรทอง อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุ แห่ง 1 300,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาอทุศิ ต าบลสนิปุน อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุ แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพรหมรงัสติ ต าบลพ่วงพรหมคร อ าเภอเคียนซา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทรพัยท์ว ีต าบลทรพัยท์ว ีอ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดั แห่ง 1 300,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนใหม่ ต าบลน า้พ ุอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุ แห่ง 1 300,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อพระ ต าบลอปินั อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขารกัษ ์ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา จงัหวดั แห่ง 1 265,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนคีรีวงศ ์ต าบลพ่วงพรหมคร อ าเภอเคียนซา แห่ง 1 297,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาตอก ต าบลเขาตอก อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองจนั ต าบลเขาตอก อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุ แห่ง 1 301,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 584,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวดัประสพ ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นท่าเพชร ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 339,800                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 20,307,100                

งบลงทนุ 20,307,100                

ครุภณัฑ์ 20,307,100                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 154,600                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

เชีย่วขวาน ต าบลพรุไทย อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

วดัประสพ ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นควนนิมติ ต าบลทุ่งรงั อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใบ 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นพรุแชง ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นควนพฒันาประชาสรรค ์ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎร์ ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหว้ยแหง้ ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

วดับางพา ต าบลไทรโสภา อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

วดัท่าเจริญ ต าบลท่าช ีอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

วดัดอนพยอม ต าบลเคียนซา อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นยวนปลา ต าบลชยับุรี อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใบ 1 15,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,683,800                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัแสงประดษิฐ ์

ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นศิลางาม ต าบลท่า

อแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับา้นใน ต าบลท่า

อแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบา้นนางก า 

ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโฉลกหล า ต าบล

เกาะพะงนั อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยพนุ ต าบล

ตะกรบ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัวโิรจนาราม ต าบล

ปากหมาก อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตน้มะพรา้ว

มติรภาพที่ 91 ต าบลถ า้สงิขร อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโตนยาง ต าบลท่า

ขนอน อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นราษฎรป์ระสาน

จติ ต าบลบางงอน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัวเิวการาม ต าบลทุ่ง

เตา อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

12 ต าบลพรุพ ีอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคลองโร ต าบล

พ่วงพรมคร อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาปูน ต าบลเขา

นิพนัธ ์อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนมหาราช ๒ ต าบล

บา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบล

เวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบางใหญ่ ต าบล

สาคู อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบางเหรียง ต าบล

สนิเจริญ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนท่าสะทอ้นวทิยา 

ต าบลท่าสะทอ้น อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเสด็จพทิยาคม 

ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนพ่วงพรมครวทิยา 

ต าบลพ่วงพรมคร อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนคลองฉนวนวทิยา 

ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนควนสุบรรณวทิยา 

ต าบลควนสุบรรณ อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 461,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนบา้นนางก า 

ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นบางใหญ่ ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นมะม่วงหวาน 

ต าบลชา้งขวา อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นกงหนิง ต าบลท่า

อแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นคลองกรูด 

ต าบลทุ่งรงั อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแหลมหอย 

ต าบลแม่น า้ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นก าสนราษฎรอ์ทุศิ

 ต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดันทวีฒันาราม 

ต าบลชลคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นปากดอนสกั 

ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นใหม่สามคัคี 

ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโพหวาย ต าบล

บางกุง้ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นบางชมุโถ ต าบล

วดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นก าสนประชา

สรรค ์ต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบล

เวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนปญัญาประชาอทุศิ 

ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นบางหอย ต าบล

คลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหว้ยแหง้ ต าบล

บางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหมาก ต าบลบาง

สวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นทุ่งจูด ต าบลเขา

ตอก อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัอนิทการาม 

ต าบลท่าเรือ อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัดอนพยอม ต าบล

เคียนซา อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นไร่เหนือ ต าบล

ทุ่งเตา อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองเรียน 

ต าบลนาใต ้อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดับางสวรรค ์ต าบลบาง

สวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นบางใหญ่สนิปุน 

ต าบลสนิเจริญ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นไสทอ้น ต าบลไทรขงึ

 อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นควนสนิชยั ต าบล

ไทรทอง อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัท่าเจริญ ต าบลท่าช ี

อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นบางใหญ่สามคัคี 

ต าบลอรญัคามวารี อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นควนมหาชยั ต าบล

สนิปุน อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทรายทอง ต าบลนา

ใต ้อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาชมุเห็ด ต าบล

บา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนา้ค่าย 

ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นซอย 10 

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคลองสระ 

ต าบลคลองสระ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัดอนยาง 

ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดับางใบไม ้

ต าบลบางใบไม ้อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดอนสน 

ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นท่าโพธิ์ 

ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนบา้นใต ้

ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนมติร

ประชาราษฎร ์ต าบลอรญัคามวารี อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นบางประ

สามคัคี ต าบลเคียนซา อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,735,100                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นดอนสน ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นคลองกรูด ต าบลทุ่งรงั อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัชลธาร ต าบลบางไทร อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโฉลกหล า ต าบลเกาะพะงนั อ าเภอเกาะพะงนั 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท่าเพชร ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัท่าไทร (ดติถานุเคราะห)์

 ต าบลท่าทองใหม่ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นคลองคราม ต าบลปาก

แพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัวชริประดษิฐ ์ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญ

จนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นก าสนประชาสรรค ์ต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญ

จนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโพหวาย ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนควนสุบรรณ ต าบลควนสุบรรณ อ าเภอบา้นนาสาร

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัคลองฉนวน ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นควนสามคัคี ต าบลพ่วงพรมคร อ าเภอเคียนซา

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัสมยัสุวรรณ ต าบลสองแพรก อ าเภอชยับุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับางสวรรค ์ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหวัสะพานมติรภาพที่ 217 ต าบลเวยีงสระ 

อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นควนนิยม ต าบลสนิปุน อ าเภอพระแสง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนสุธรรมเจริญมติรภาพที่ 130 ต าบลเคียนซา อ าเภอ

เคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับา้นสอ้ง ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นยา่นดนิแดง ต าบลอปินั อ าเภอพระแสง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัน า้พ ุต าบลน า้พ ุอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลนาใต ้อ าเภอบา้นนา

เดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นไสทอ้น ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทบัใหม่ ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสวยศรี ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนาเดมิ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนนาสาร ต าบลนาสาร อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัท่าทอง ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นไสตอ ต าบลชา้งขวา อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ เครื่อง 1 28,200                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทอ้งนายปาน ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเกาะพะงนั 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบางส าโรง ต าบลท่าทองใหม่ อ าเภอกาญจน

ดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคีรีรอบ ต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นบางชมุโถ ต าบลวดัประดู่ 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัพ่วง ต าบลพลายวาส อ าเภอ

กาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นไสดง ต าบลไทรขงึ อ าเภอ

พระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนหมู่บา้นป่าไมพ้ระราชประสงค ์1

 ต าบลสนิเจริญ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นเหมอืงทวด ต าบลเพิม่พูน

ทรพัย ์อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัท่าเจริญ ต าบลท่าช ีอ าเภอ

บา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นสวยศรี ต าบลบา้นนา 

อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหมาก ต าบลบางสวรรค ์

อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัไทรโพธิ์งาม ต าบลควน

สุบรรณ อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นสีแ่ยกสามคัคี ต าบลเขา

ตอก อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นบางประสามคัคี ต าบล

เคียนซา อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นทุ่งจูด ต าบลเขาตอก อ าเภอ

เคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นทรายทอง ต าบลนาใต ้

อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,100                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นควนมหาชยั ต าบลควนศรี 

อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นนาชมุเห็ด ต าบลบา้นสอ้ง 

อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นซอย 2 ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 3 52,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดักงตาก ต าบลชา้งซา้ย 

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 5 87,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นก าสนราษฎรอ์ทุศิ ต าบล

กรูด อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นปากดอนสกั ต าบลดอนสกั

 อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นศรีธนู ต าบลเกาะพะงนั 

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นสนัติสุข ต าบลบางกุง้ 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนเสาธง ต าบลบา้นแพรก

 อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโฉลกหล า ต าบลเกาะพะงนั

 อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัเพง็ประดษิฐาราม ต าบล

เคียนซา อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดับางสวรรค ์ต าบลบางสวรรค์

 อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นบางใหญ่สนิปุน ต าบลสนิ

เจริญ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนจติประชาราษฎร ์ต าบลบา้น

เสด็จ อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลนา

ใต ้อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นวงัหวาย ต าบลทุ่งรงั 

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 23,200                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหาดงาม ต าบลบ่อผุด 

อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธ์านี ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 5 116,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นคลองนามติรภาพที่ 201 

ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัสมยัคงคา ต าบลเกาะพะงนั 

อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 11,272,100                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นพงักาญจน ์ต าบลพงักาญจน ์อ าเภอพนม จงัหวดัสุ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นดอนมะกอก ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัโพธาราม (โพธพิทิยากร) ต าบลพมุเรียง อ าเภอไชยา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นป่าตง ต าบลตน้ยวน อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัธญัญาราม ต าบลพลูเถือ่น อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นบ่อน า้ผุด ต าบลถ า้สงิขร อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นแหลมหอย ต าบลแม่น า้ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลวดัเขาสุวรรณประดษิฐ ์ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นท่าขนอน ต าบลท่าขนอน อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนวดัจนัทาราม ต าบลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นอู่ตะเภา ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นบ่อน า้

รอ้น ต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดันที

วฒันาราม ต าบลชลคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ประเดมิ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อน า้

รอ้น ต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสงิขร 

ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดันอก 

ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดนิ

แดงสามคัคี ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 50 79,000                        
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04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสวา่ง

อารมณ์ ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ด่าน ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัอทุยา

ราม ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกงห

นิง ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัปากคู 

ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัวชริ

ประดษิฐ ์ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับาง

ใบไม ้ต าบลบางใบไม ้อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

สุนทรนิวาส ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสมหวงั

 ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพ

หวาย ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 90 142,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดันทคีม

เขต ต าบลคลองฉนาก อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัดอน

ยาง ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับุณฑ

ริการาม ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แหลมหอย ต าบลแม่น า้ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัวชิติ

ธาราราม ต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสนัติคีรี

รมย ์ต าบลเขาหวัควาย อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

ไทร ต าบลหนองไทร อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นชาย

ท่า ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

มะกอก ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดนิ

กอ้ง ต าบลวงั อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตะเคียนทอง ต าบลกะเปา อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นถ า้ผึ้ง

 ต าบลตน้ยวน อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทราย

แกว้ ต าบลท่าขนอน อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าไคร

 ต าบลยา่นยาว อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 25 39,500                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

พลบั ต าบลสมอทอง อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาแค

 ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้ราด

 ต าบลบา้นท าเนียบ อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปลาย

คลอง ต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์

พนา ต าบลตะกกุใต ้อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ราษฎรป์ระสานจติ ต าบลบางงอน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นศรี

ปทุมวลัย ์ต าบลบางมะเดื่อ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหญา้

ปลอ้ง ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เหรียง ต าบลสมอทอง อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ไผ่ ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเหนือ

น า้ ต าบลพมุเรียง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัขจร

บ ารุง ต าบลวงั อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัน า้รอบ

 ต าบลน า้รอบ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัพะแสง

 ต าบลบา้นตาขนุ อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้น

สอ้ง ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทบั

ใหม่ ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปลาย

คลอง ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

โหยน ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขาปูน

 ต าบลเขานิพนัธ ์อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นช่อง

ชา้ง ต าบลพรุพ ีอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ควน ต าบลท่าช ีอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นควน

ยอ ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

รกัษ ์ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบางดี

 ต าบลพ่วงพรหมคร อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นควน

กลาง ต าบลเขานิพนัธ ์อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอดุมมติร

พฒันา ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

ต าเสา ต าบลท่าช ีอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

ตอก ต าบลเขาตอก อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นควน

มหาชยั ต าบลสนิปุน อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นธาร

อารี ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่

เหนือ ต าบลทุ่งเตา อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสีแ่ยก

สามคัคี ต าบลเขาตอก อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ชนั ต าบลทุ่งเตาใหม่ อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้ฉา ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าโพธิ์ ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นช่องไมง้าม ต าบลเขาวง อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัอมัพาราม ต าบลคลองไทร อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นลุม่ชมุแสง ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัธารน า้ไหล (แคลว้ประชานนัท)์ ต าบลเลมด็ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนคีรีรฐันิคม ต าบลท่าขนอน อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนตาขนุ ต าบลเขาวง อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองไมแ้ดง ต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัตรีธาราราม ต าบลลเีลด็ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นควนสูง ต าบลคนัธุล ีอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าไคร ต าบลยา่นยาว อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเหนือน า้ ต าบลพมุเรียง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางเหรียง ต าบลสนิเจริญ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นพรหมรงัสติ ต าบลพ่วงพรหมคร อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นควนสนิชยั ต าบลไทรทอง อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเวยีงสระ ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นไส

ขาม ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

สงิขร ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดนิแดงสามคัคี ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

สนัติวราราม ต าบลตลิง่งาม อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หาดงาม ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หวัหมากบน ต าบลชา้งซา้ย อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

มะม่วงหวาน ต าบลชา้งขวา อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัคีรีวง ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดักลาง ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเกาะสมยุ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัพฒุ ต าบลชา้งขวา อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นตน้ยวน ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบางประชาภบิาล ต าบลบางมะเดื่อ อ าเภอ

พนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบนไร่ ต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโตนยาง ต าบลท่าขนอน อ าเภอคีรีรฐันิคม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดันิลาราม ต าบลบา้นยาง อ าเภอคีรีรฐันิคม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองชะอุ่น ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นปากท าเรียง ต าบลกะเปา อ าเภอคีรีรฐันิคม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัทุ่งเซยีด ต าบลท่าโรงชา้ง อ าเภอพนุพนิ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัพระพรหม (ชอ้ยราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลท่าเคย

 อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดับา้นสอ้ง ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหวัสะพานมติรภาพที่ 217 ต าบลเวยีงสระ 

อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเมรยั ต าบลสนิปุน อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นราษฎรพ์ฒันา ต าบลไทรโสภา อ าเภอพระ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นควนสามคัคี ต าบลพ่วงพรมคร อ าเภอเคียน

ซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัอนิทการาม ต าบลท่าเรือ อ าเภอบา้นนาเดมิ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบางปาน ต าบลไทรทอง อ าเภอชยับุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบางน า้เยน็ ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลเพิม่พูนทรพัย ์อ าเภอบา้นนาสาร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองกา ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยลว่ง ต าบลพรุพ ีอ าเภอบา้นนาสาร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัไทรโพธิ์งาม ต าบลควนสุบรรณ อ าเภอบา้นนา

สาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัคงคาลอ้ม ต าบลคลองสระ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นจ าปาทอง ต าบลตน้ยวน อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเขาพนมแบก ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นราษฎรป์ระดษิฐ ์ต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองมน ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่แขก ต าบลกรูด อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา88 (บา้นคลองควน) ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญ

จนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนบา้นใต ้ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นควนยูง ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนคีรีรฐันิคม ต าบลท่าขนอน อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นขวญัพฒัน ์ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุ ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นน า้ราด ต าบลบา้นท าเนียบ อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัสองพีน่อ้ง ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นท่าม่วง ต าบลบางมะเดื่อ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้ง ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดับางสวรรค ์ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนจติประชาราษฎร ์ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นไร่ยาว ต าบลพ่วงพรหมคร อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนปญัญาประชาอทุศิ ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 4,276,700                 

งบลงทนุ 4,276,700                 

ครุภณัฑ์ 4,276,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 578,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 3 

ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 2 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ เครื่อง 4 129,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 2 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 3 ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ เครื่อง 6 241,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 2 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 2 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ ตู ้ 11 88,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 2 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ ตู ้ 6 33,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 621,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ

ราษฎรธ์านี เขต 2 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1 ต าบลมะขาม

เตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 10 210,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 2 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอ

พนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 2 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอ

พนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1 ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 5 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 2 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ เครื่อง 7 55,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 16 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 2 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ เครื่อง 9 22,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 2 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1 

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 2 

ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 4 72,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 194,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 

2 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต

 3 ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 3 

ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 3 ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุ เครื่อง 4 92,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,882,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นบางใหญ่ ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ประชาวงศาราม ต าบลกรูด อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นท่าแซะ ต าบลคลองไทร อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นกลาง ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัท่าไทร (ดติถานุเคราะห)์ ต าบลท่าทองใหม่ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคลองโร ต าบลพ่วงพรหมคร อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนา้

ค่าย ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเขาพระ

น่ิม ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

เสยีน ต าบลสมอทอง อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบนไร่ 

ต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนมหาราช

บา้นแสงอรุณ ต าบลบา้นท าเนียบ อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัขจรบ ารุง

 ต าบลวงั อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบางรูป

 ต าบลสนิเจริญ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบาง

ใหญ่สนิปุน ต าบลสนิเจริญ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นควน

สระ ต าบลไทรทอง อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเขาปูน

 ต าบลเขานิพนัธ ์อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนมหาราช ๒

 ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

กลางใหม่ ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นทอนหญา้ปลอ้ง ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลนาใต ้อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นศรีพนม ต าบล

ประสงค ์อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัประชาวงศาราม ต าบล

กรูด อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นสอ้ง ต าบลบา้นสอ้ง 

อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นบางรูป ต าบลสนิ

เจริญ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 120,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัสามพนั ต าบลไทรขงึ 

อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนสามคัคีอนุสรณ์ ต าบล

บา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกมะม่วง ต าบลสนิ

ปุน อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นควนใหม่ ต าบลน า้พ ุ

อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัอรญัคามวารี ต าบล

อรญัคามวารี อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนทรพัยท์ว ีต าบลทรพัยท์วี

 อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 8,637,200                 

งบลงทนุ 8,637,200                 

ครุภณัฑ์ 1,327,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนมธัยมพชัรกติิยาภา 3 สุราษฎร์

ธานี ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 370,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์12 ต าบลพรุพ ีอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุราษฎรธ์านี ต าบลเลมด็ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุ ชดุ 2 270,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,310,200                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,568,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ.3 พเิศษ (สนามฟตุบอล) โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยา

ลยั สุราษฎรธ์านี ต าบลเลมด็ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,568,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,742,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์12 ต าบลพรุพ ีอ าเภอบา้นนาสาร แห่ง 1 1,394,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมพชัรกติิยาภา ๓ สุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,005,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเสวยีดวทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลเสวยีด อ าเภอท่า แห่ง 1 538,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั สุราษฎรธ์านี ต าบลเลมด็ 

อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,803,300                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 53,940,300                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 47,938,300                

งบลงทนุ 47,938,300                

ครุภณัฑ์ 1,788,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 22 484,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 16,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,150,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,896,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนทปีราษฎรพ์ทิยา ต าบลแม่น า้ 

อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบางเดอืนสถติยพ์ทิยาคม ต าบล

บางเดอืน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,896,600                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนมธัยมบา้นท าเนียบ 

ต าบลบา้นท าเนียบ อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนพระแสงวทิยา 

ต าบลอปินั อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 387,800                      

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

บา้นตาขนุวทิยา ต าบลเขาวง อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 4,606,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนสุราษฎรธ์านี ต าบลตลาด

 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 5,517,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนสุราษฎรพ์ทิยา 2 

ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 15,997,400                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนชยั

บุรีพทิยา ต าบลสองแพรก อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,805,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุราษฎรธ์านี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 623,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพนมศึกษา ต าบลพนม อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎร์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าฉางวทิยาคาร ต าบลเขาถา่น อ าเภอท่าฉาง จงัหวดั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระแสงวทิยา ต าบลอปินั อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุ แห่ง 1 639,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุราษฎรพ์ทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 523,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาสาร ต าบลนาสาร อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุ แห่ง 1 599,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 665,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางเดอืนสถติยพ์ทิยาคม ต าบลบางเดอืน อ าเภอ แห่ง 1 50,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางสวรรคว์ทิยาคม ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง แห่ง 1 498,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุราษฎรธ์านี 2 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 687,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตะกกุใตศึ้กษา ต าบลตะกกุใต ้อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดั แห่ง 1 305,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเคียนซาพทิยาคม ต าบลเคียนซา อ าเภอเคียนซา แห่ง 1 365,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุราษฎรพ์ทิยา 2 ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 241,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชยับุรีพทิยา ต าบลสองแพรก อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุ แห่ง 1 187,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ สุราษฎรธ์านี ต าบล

ตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 473,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมวภิาวด ีต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวด ี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเสด็จพทิยาคม ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา แห่ง 1 554,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรชัชประภาวทิยาคม ต าบลเขาพงั อ าเภอบา้นตาขนุ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคลองฉนวนวทิยา ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ แห่ง 1 524,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกาญจนดษิฐ ์ต าบลกะแดะ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ แห่ง 1 523,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพ่วงพรมครวทิยา ต าบลพ่วงพรมคร อ าเภอเคียนซา แห่ง 1 303,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าอแุทพทิยา ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ แห่ง 1 423,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมบา้นท าเนียบ ต าบลบา้นท าเนียบ อ าเภอคีรีรฐั แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าเฟืองวทิยา ต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดั แห่ง 1 303,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเกาะสมยุ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุ แห่ง 1 523,500                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไชยาวทิยา ต าบลตลาดไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเกาะพะงนัศึกษา ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเกาะพะงนั แห่ง 1 406,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา ต าบลเขาวง อ าเภอบา้นตาขนุ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั แห่ง 1 309,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้รอบวทิยา ต าบลน า้รอบ อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุ แห่ง 1 188,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าสะทอ้นวทิยา ต าบลท่าสะทอ้น อ าเภอพนุพนิ แห่ง 1 244,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าชนะ ต าบลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคีรีรฐัวทิยาคม ต าบลบา้นยาง อ าเภอคีรีรฐันิคม แห่ง 1 299,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนควนสุบรรณวทิยา ต าบลควนสุบรรณ อ าเภอบา้นนา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพรุพพีทิยาคม ต าบลพรุพ ีอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาวทิยาคม ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนาเดมิ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าชวีทิยาคม ต าบลน า้พ ุอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุ แห่ง 1 195,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,392,600                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนเวยีง

สระ ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,392,600                    

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 6,002,000                 

งบลงทนุ 6,002,000                 

ครุภณัฑ์ 6,002,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,002,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกาญจน

ดษิฐว์ทิยาคม ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพนมศึกษา

 ต าบลพนม อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนท่าอแุท

พทิยา ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเกาะพะงนั

ศึกษา ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนปากแพรก

วทิยาคม ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนมธัยม

วภิาวด ีต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนท่าฉาง

วทิยาคาร ต าบลเขาถา่น อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนคลองฉนวน

วทิยา ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนตะกกุใต ้

ศึกษา ต าบลตะกกุใต ้อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเสวยีดวทิยา

 รชัมงัคลาภเิษก ต าบลเสวยีด อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 6,416,600                 

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 240,000                   

งบลงทนุ 240,000                   

ครุภณัฑ์ 240,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนั โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต ้ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต ้

 ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต ้ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เตา 2 20,000                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,336,600                 

งบลงทนุ 1,336,600                 

ครุภณัฑ์ 1,336,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลทุ่งกง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลทุ่งกง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ เครื่อง 2 28,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 20,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลทุ่งกง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 20,600                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 3,480,000                 

งบลงทนุ 3,480,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,480,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,619,400                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข ่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต ้ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 545,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต ้ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 1,074,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,860,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต ้ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,160,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลทุ่งกง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 700,000                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,360,000                 

งบอดุหนุน 1,360,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,360,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,360,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 3,806,100                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 3,178,100                 

งบลงทนุ 3,178,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,178,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 458,000                      

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช า โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุ์ราษฎรธ์านี ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 458,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,720,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุ์ราษฎรธ์านี 

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,720,100                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 628,000                   

งบลงทนุ 628,000                   

ครุภณัฑ์ 628,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 468,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุ์ราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุ์ราษฎรธ์านี ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 450,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนั โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุ์ราษฎรธ์านี 

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุ์ราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 5 141,000                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยา

ลยั สุราษฎรธ์านี  ต าบลเลมด็ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 537,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 537,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 537,000                   

งบด าเนินงาน 537,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 537,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 537,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,225,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,225,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 220,000                   
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งบด าเนินงาน 220,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 220,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 965,000                   

งบด าเนินงาน 965,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 965,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 965,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 127,476,400              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 88,688,500                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 88,688,500                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 70,185,700                

งบอดุหนุน 70,185,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 70,185,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 70,185,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 13,432,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 3,089,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 6,044,400                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 6,380,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 41,239,700                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 18,502,800                

งบอดุหนุน 18,502,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,502,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 18,502,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 1,820,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 418,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 819,000                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 864,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 14,580,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 38,787,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 33,029,900                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 33,029,900                

งบลงทนุ 33,029,900                

ครุภณัฑ์ 7,360,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,360,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสาขางานอเิลก็ทรอนิกส ์ วทิยาลยัการอาชพี

เวยีงสระ ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์ 

วทิยาลยัการอาชพีไชยา ต าบลเวยีง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องกดัเพลาต ัง้แบบเทอรเ์รท พรอ้มอปุกรณ์  วทิยาลยั

การอาชพีไชยา ต าบลเวยีง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฎรธ์านี ต าบลพงักาญจน ์อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึขนาดยนัศูนยเ์หนือแท่น 150 มม. พรอ้ม

อปุกรณ์  วทิยาลยัเทคนิคกาญจนดษิฐ ์ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ เครื่อง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกดั Mini CNC  วทิยาลยัเทคนิคกาญจนดษิฐ ์

ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 360,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,669,900                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,846,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารทรงประทบัรบัฟงัสมัมนาทางวชิาการและ

หอประชมุวชิาการ  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสุีราษฎรธ์านี ต าบล

พงักาญจน ์อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 9,846,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,823,400                   

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธ์านี ต าบลพงักาญจน ์อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 9,653,200                    

รายการระดบัที1่: โดมอเนกประสงค ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสุี

ราษฎรธ์านี ต าบลพงักาญจน ์อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 6,170,200                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 1,000,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องยนตด์เีซลแบบคอมมอลเรล วทิยาลยัสารพดั

ช่างสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎร์ ชดุ 5 1,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 4,758,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 4,758,000                 

งบลงทนุ 4,758,000                 

ครุภณัฑ์ 4,758,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,758,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบไฟฟ้าและระบบ

เครือขา่ย วทิยาลยัอาชวีศึกษาสุราษฎรธ์านี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการหอ้งพกัแขก วทิยาลยัอาชวีศึกษาสุราษฎร์

ธานี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 5 268,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส ์ 

วทิยาลยัเทคนิคสุราษฎรธ์านี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ชดุ 1 2,990,000                    

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 5,289,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,289,600                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 5,289,600                 

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 5,289,600                 

งบอดุหนุน 5,289,600                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,289,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคาร 80 ปี พระธรรมธชัชมนีุ ศูนยก์ารศึกษาสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 5,289,600                    
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มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี 797,347,200              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 6,730,700                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 4,777,500                 

ส่งเสริมงานวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 4,777,500                 

งบอดุหนุน 4,777,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,777,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม

ดา้นสงัคมในประเด็นส าคญัตามยทุธศาสตรป์ระเทศ การจดัการและ โครงการ 7 4,777,500                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 1,953,200                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 1,953,200                 

งบอดุหนุน 1,953,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,953,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ โครงการ 1 1,953,200                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 47,500,000                

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วบนบกบริเวณตอนในของภาค 47,500,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหม ่และปรบัปรุงแหลง่ทอ่งเทีย่วเดมิทีม่ศีกัยภาพ 47,500,000                

งบรายจ่ายอื่น 47,500,000                

รายการระดบัที1่: อาคารท่องเที่ยวทางวฒันธรรม พทุธทาสธรรมโฆษณ์ 

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 47,500,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 28,675,000                

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 28,675,000                

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพฒันาทอ้งถิน่ 28,675,000                

งบรายจ่ายอื่น 28,675,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฎัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 10 28,675,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฎัเพือ่

การพฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 10 28,675,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 11,733,400                

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 11,733,400                

ผลติพยาบาลเพิม่ 11,733,400                

งบอดุหนุน 11,733,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,733,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 160 11,733,400                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 325,563,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 325,563,600              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 325,563,600              

งบบคุลากร 61,722,600                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 49,324,400                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 82 41,050,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 32 2,150,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 32 2,150,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 30 1,680,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 30 1,680,000                    
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รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 14 4,444,000                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 12,398,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 35 7,398,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 0 4,999,700                    

งบด าเนินงาน 11,591,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,591,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 13 828,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 7 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 23 7,630,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 23 4,251,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 22 3,379,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 5 672,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 5 672,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 19 495,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 19 180,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 35 315,000                      

งบอดุหนุน 252,249,600              

เงนิเดอืน 252,249,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 584 249,124,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 4 571,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 38 2,553,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 38 2,553,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 377,144,500              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 228,187,000              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 228,187,000              

งบด าเนินงาน 18,249,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,249,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,052,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 12,197,600                   

งบลงทนุ 209,437,400              

ครุภณัฑ์ 99,802,700                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 99,802,700                   

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊และเกา้อี้ส  าหรบัหอ้งเรียน  ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 2000 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการสอนแบบจลุภาค (Micro 

Teaching) ส าหรบัหอ้งเรียน  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี หอ้ง 2 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารครุศาสตร ์ ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารวทิยาการจดัการ ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 6,060,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษา  ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 3,079,900                    

รายการระดบัที1่: ระบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) 

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 13,919,000                   
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบหอ้งเรียนอจัฉริยะ (E-Smart Classroom)

 ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 1,791,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยส าหรบัระบบจดหมาย

อเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 1,072,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบโครงขา่ยคอมพวิเตอร ์10 Gbps ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 2,596,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัการบุกรุกเวบ็ไซต ์(Web Application 

Firewall) ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส ารองขอ้มูลเครื่องคอมพวิเตอร ์ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ DNS และ DHCP ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ตรวจสอบความผดิพลาดสายสญัญาณและระบบ

เฝ้าระวงัอปุกรณ์เครือขา่ยเน็ตเวริก์ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 1,184,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการผลติสือ่ดจิทิลัและภาพน่ิง ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 4,546,700                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งตดัต่อรายการวทิยโุทรทศัน ์(Studio) ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 4,005,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการผลติสือ่และภาพน่ิง ต าบลขนุทะเล

 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 3,217,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ารเรียนการสอนคณะครุศาสตร ์ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 18,583,000                   

รายการระดบัที2่: หอ้งปฏบิตัิการทางภาษา ส าหรบั 36 ที่น ัง่ ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฏรธ์านี  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี ระบบ 1 4,900,000                    

รายการระดบัที2่: หอ้งปฏบิตัิการทางภาษา ส าหรบั 40 ที่น ัง่ ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฏรธ์านี  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี ระบบ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑร์ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฏรธ์านี จงัหวดัสุราษฏรธ์านี รายการ 1 1,790,000                    

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งประชมุคณะครุศาสตร ์ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฏรธ์านี จงัหวดัสุราษฏรธ์านี รายการ 1 4,068,000                    

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑห์อ้งพฒันาครูและบุคลาการทางการศึกษา 

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฏรธ์านี จงัหวดัสุราษฏรธ์านี รายการ 1 2,784,000                    

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวจิยัวทิยาศาสตร ์ต าบลขนุทะเล

 อ าเภอเมอืงสุราษฏรธ์านี จงัหวดัสุราษฏรธ์านี หอ้ง 1 208,000                      

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑบ์นัทกึภาพการสอน ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฏรธ์านี จงัหวดัสุราษฏรธ์านี หอ้ง 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรอ์าคารการศึกษา ขนาด 50

 ที่น ัง่ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฏรธ์านี  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี หอ้ง 1 1,583,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ารเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,206,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ารเรียนการสอนคณะนิติศาสตร ์ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 337,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ารเรียนการสอนคณะวทิยาการจดัการ ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 2,414,200                    

รายการระดบัที2่: หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรอ์าคารการศึกษา ขนาด 50

 ที่น ัง่ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฏรธ์านี  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี หอ้ง 1 1,583,000                    

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑห์อ้งสภาวชิาชพีการบญัช ีต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฏรธ์านี จงัหวดัสุราษฏรธ์านี หอ้ง 1 196,000                      
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รายการระดบัที2่: ครุภณัฑห์อ้งฝึกประสบการณ์ธุรกจิจ าลอง ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฏรธ์านี หอ้ง 1 175,200                      

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑห์อ้งประกอบประชมุอาคารวทิยาการจดัการ 

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฏรธ์านี จงัหวดัสุราษฏรธ์านี หอ้ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ารเรียนการสอนบณัฑติวทิยาลยั ต าบลขนุทะเล

 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 2,542,600                    

รายการระดบัที2่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์7500Ansi Lumens 

(หอ้งเรียนรวม) ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฏรธ์านี จงัหวดั เครื่อง 2 498,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์5500Ansi Lumens(

หอ้งเรียนรวม) ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฏรธ์านี  จงัหวดั เครื่อง 2 258,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุ ส าหรบั 500 ที่น ัง่ ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฏรธ์านี  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี หอ้ง 1 1,786,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียนการสอน ส านกัศิลปะและ

วฒันธรรม  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,642,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียนการสอนส านกัส่งเสริมวชิาการ

และงานทะเบยีน ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 619,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรพ์รอ้มจอรบัภาพ 100 น้ิว

ระบบไฟฟ้า และเครื่องขยายเสยีงพรอ้มติดต ัง้ อาคารคณะครุศาสตร ์ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 35 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรพ์รอ้มจอรบัภาพ 120 น้ิว 

ระบบไฟฟ้าและเครื่องขยายเสยีงพรอ้มติดต ัง้ อาคารวทิยาการจดัการ  

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 30 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนอาคารวทิยาการจดัการ ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,935,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนรวมอาคารการศึกษา ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 2 9,412,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 109,634,700                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 76,965,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารคณะครุศาสตร ์ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืง จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี หลงั 1 76,035,000                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เครื่องปรบัอากาศชนิดฝงัผา้เพดาน และระบบเมน

ไฟฟ้าเครื่องปรบัอากาศ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ รายการ 1 930,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,130,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสนามและลานธรรม ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งแต่งตวันกัแสดง ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ภายในอาคารหอพทุธทาสธรรมโฆษณ์ 

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 550,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,339,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุอาคารบณัฑติวทิยาลยั ต าบลขนุทะเล

 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งมลัติมเีดยี อาคารหอสมดุและศูนย์

สารสนเทศเฉลมิพระเกยีรติ  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งศาลจ าลอง ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 917,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียนอจัฉริยะ (SMART Class Room) 

อาคารหอสมดุและศูนยส์ารสนเทศเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส่วนจดัแสดงหอ้งพพิธิภณัฑภู์มปิญัญา ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการดนตรีไทย ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,076,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงหอ้งบนัทกึเสยีงและหอ้งควบคุมเสยีง ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 286,400                      

รายการระดบัที1่: งานปรุงปรุงหอ้งปฏบิตัิการออกอากาศวทิย ุต าบลขนุทะเล

 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 144,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งส านกังานวทิยาลยันานาชาติการท่องเที่ยว 

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งกจิการนกัศึกษา วทิยาลยันานาชาติการ

ท่องเที่ยว ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: งานทาสอีาคารหอพทุธทาสธรรมโฆษณ์ ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามฟตุซอลกลางแจง้  ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 7,282,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารกจิกรรมนกัศึกษา  ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 3,198,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ

พรอ้มครุภณัฑป์ระกอบ  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ รายการ 1 6,986,000                    

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 500,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 127,092,200              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 127,092,200              

งบด าเนินงาน 28,976,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,413,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 10,413,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 18,563,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 18,563,100                   

งบลงทนุ 98,116,100                

ครุภณัฑ์ 83,338,100                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 83,338,100                   

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ขนาด 37 ที่น ัง่  ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 2 2,150,700                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ขนาด 56 ที่น ัง่  ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 1,583,600                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรเ์ฉพาะทาง ขนาด 37 ที่น ัง่   

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 1,454,800                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 2,015,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัแนวตัง้แบบอตัโนมตัิ  ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 1,200,000                    
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รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการการจดัการภยัพบิตัิ  ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการพชืศาสตร ์ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการจลุชวีวทิยา  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่พชื ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการพื้นฐานวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการชวีวทิยา  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเคม ี ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการพื้นฐานพชืศาสตร ์ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการฟิสกิส ์ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการวเิคราะหแ์ละพฒันาเพือ่ผลติภณัฑอ์าหาร

สตัวต์น้ทุนต า่  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 8,349,800                    

รายการระดบัที1่:  เครื่อง RAD เพือ่วเิคราะหแ์กส๊เรดอนในดนิ น า้ อากาศ 

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบใชแ้สง (Compound Microscope)

 ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 40 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนอ์เิลก็ตรอนแบบส่องกราด ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรม์ลัติมเีดยี   ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 6,197,300                    

รายการระดบัที1่: เตาเผาระบบสุญญากาศ 1,200 องศาพรอ้มอปุกรณ์ระบบ

สุญญากาศ  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เตา 1 1,499,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึก AUSI TRAINING SET  DC DRIVE DC 

MOTER PROGRAM  ชดุฝึก DC DRIVE + DC MOTER  ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 406,600                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตู ้ 1 406,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ (Freeze dryer) ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัสารตวัอยา่งดว้ยตวัท าละลายที่สภาวะความดนั

สูงแบบอตัโนมตั  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎร์ เครื่อง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนฟ์ลูออเรสเซนต ์(Upright fluorescence

 microscope) พรอ้มชดุถา่ยภาพ และอปุกรณ์  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืง

สุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงน า้หนกัของสารโดยอาศยั

คุณสมบตัิทางความรอ้น  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี เครื่อง 1 1,800,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหอตัลกัษณ์ของสารดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Fourier Transform Infrared Spectrometer)  ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 1,706,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้แบบพ่นฝอย (Spray dryer)  ต าบลขนุทะเล

 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 1,870,000                    

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรแ์บบตัง้โตะ๊   ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 50 900,000                      

รายการระดบัที1่:  ตูดู้ดควนั ตูดู้ดไอสารเคม ีตูดู้ดไอกรด ตูดู้ดควนัพษิ ตู ้

ดูดสารเคม ีแบบไรท้่อ FUME HOOD     ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตู ้ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องกล ัน่ระเหยสารแบบหมนุ (Rotary  evaporator)

  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง   ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืง

สุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 740,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการดูดกลนืแสง พรอ้มเครื่องยอ่ยอณุหภูมสูิง 

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 412,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสูญญากาศแบบหมนุ (Rotary Evaporator)

 ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสงในไมโครเพลท ต าบลขนุทะเล

 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 469,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพจากแผ่นเจล  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 642,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนพ์รอ้มถา่ยรูปได ้ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ารเรียนการสอนคณะวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 10,367,000                   

รายการระดบัที1่: จดุรบัสญัญาณ (access point) ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 2 4,488,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนอจัฉริยะ (Smart classrom)  ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการชวีวทิยา ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 130,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,778,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,528,000                   

รายการระดบัที1่: งานทางเดนิศึกษาธรรมชาติภายในมหาวทิยาลยั  ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 14,528,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเรือนเพาะช าสาขาวชิาพชืศาสตร ์ ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 250,000                      

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 4,500,000                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการบริการวชิาการเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 

อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัมาจากพระราชด าริฯ โครงการ 0 4,500,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรม 1,000,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม รายการ 0 1,000,000                    
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ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 16,365,300                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 16,365,300                

งบด าเนินงาน 5,514,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,514,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,514,000                    

งบลงทนุ 10,851,300                

ครุภณัฑ์ 9,091,300                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,091,300                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการเสมอืนจริง   ต าบลขนุ

ทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,731,900                    

รายการระดบัที1่: หุ่นสาธติการฝึกฉีดยาและเจาะสน้เทา้ทารก (แบบมเีลอืด) 

 ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 3 85,800                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองการขยายตวัและความบางของปากมดลูก ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 2 677,200                      

รายการระดบัที1่: เสื้อจ าลองการต ัง้ครรภ ์ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 2 73,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเด็กทารก  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 8,000                         

รายการระดบัที1่: ระบบภาพประจ าหอ้งเรียน  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 1 176,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองใส่สายใหอ้าหาร  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 1 137,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจหู  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 4 30,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่อง AED ใชจ้ริง  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่อง AED TRAINER ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 37,500                        

รายการระดบัที1่:  PAD Slide ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการอาชวีอนามยั  ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพื้นฐานดา้นสาธารณสุขศาสตร ์ 

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการอนามยัสิง่แวดลอ้ม  ต าบลขนุทะเล

 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 2,738,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพื้นฐานดา้นกายวภิาคและ

สรีรวทิยา  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หอ้ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์ครื่องเพิม่จ านวนดเีอน็เอ (PCR thermal 

cycler)  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,760,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: ต่อเติมอาคารพยาบาล  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายการ 1 1,760,000                    

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 105,396,200              
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,300,000                 

โครงการพฒันาเขตอตุสาหกรรมโอเลโอเคมแีบบครบวงจร 5,300,000                 

พฒันาอตุสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลม์น า้มนัแหง่ใหมข่องประเทศ 5,300,000                 

งบอดุหนุน 5,300,000                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 300,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ านกังานโครงการพฒันาอตุสาหกรรมปาลม์สู่

อตุสาหกรรม Oleochemical  วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 300,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารปฏบิตัิการทดสอบผลติภณัฑป์าลม์สู่

อตุสาหกรรม Oleochemical พรอ้มระบบบ าบดัน า้เสยีอตุสาหกรรม  วทิยา

เขตสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ งาน 1 5,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 100,096,200              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 100,096,200              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 100,096,200              

งบอดุหนุน 100,096,200              

ครุภณัฑก์ารศึกษา 20,511,200                   

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งความถีสู่งแบบหวัวดั วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสเปกตรมัสญัญาณคลืน่ วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี 

 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสญัญาณความถีไ่ฟฟ้า วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงเฉือนเน้ือ วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่ไนโตรเจน วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 485,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ระเหยตวัอยา่งพรอ้มเครื่องท าแหง้เยอืกแขง็

ระบบสูญญากาศ วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแขง็โลหะแบบมอืถอื วทิยาเขตสุ

ราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความรอ้นแบบติดที่ตวับุคคล วทิยาเขตสุราษฎร์

ธานี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 524,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยแบบสุญญากาศและอปุกรณ์ประกอบ{{LF}} 

วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ เครื่อง 1 464,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งอากาศทางชวีภาพ วทิยาเขตสุราษฎร์

ธานี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 409,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งอากาศแบบพกพา วทิยาเขตสุราษฎร์

ธานี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 230,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบสมรรถภาพการไดย้นิ วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี

  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 250,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้นส าหรบัอบผลติภณัฑย์าง วทิยาเขตสุราษฎร์

ธานี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าปริมาณความชื้น วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี 

 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 98,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น วทิยาเขตสุราษฎร์

ธานี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย

 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบคอมพาวด ์วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 6 378,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบสเตอริโอ วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 5 425,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 696,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกระจายสญัญาณภาพความละเอยีดสูงจากกลอ้ง

จลุทรรศน ์วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎร์ เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตีผสมตวัอยา่ง วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขาม

เตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้พาะเชื้อควบคุมอณุหภูมติ า่ วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 159,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรดด่างของกลา้มเน้ือสตัว ์วทิยาเขตสุ

ราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 106,300                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบสนบัสนุนการศึกษานอกหอ้งเรียนส าหรบั

วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ ระบบ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารชวีโมเลกลุโปรตีนใหบ้ริสุทธิ์ วทิยาเขตสุ

ราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องห่อหุม้ตวัอยา่ง วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขาม

เตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 1,444,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณน า้อสิระ  วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 737,200                      

รายการระดบัที1่: ตูป้้องกนัเสยีงรบกวน   วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความแรงคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า  วทิยาเขตสุราษฎร์

ธานี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนืดอาหารขน้  วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 1,435,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 79,585,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารเรียนรู ้ วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี อ าเภอเมอืง

   จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 0 73,520,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยี วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี งาน 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ลวดหนามทุ่งใสไช วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี งาน 1 3,460,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้อาคารบริการวชิาการกลางและอาคารเรียน

รวม   วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี งาน 1 1,104,500                    
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กระทรวงสาธารณสขุ 308,958,000               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 197,484,800              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 183,971,100              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 14,408,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 14,408,000                

งบลงทนุ 14,408,000                

ครุภณัฑ์ 14,408,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 14,408,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อผุด ต าบลบ่อผุด อ าเภอ

เกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและ หลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อผุด ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อผุด ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎร์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ่อผุด ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ่อผุด ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อผุด 

ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อผุด ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ่อผุด ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อผุด ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อผุด ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎร์ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

อ่างทอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่างทอง

 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่างทอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมยุ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลอ่างทอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่างทอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมยุ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่างทอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและ หลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงโพธาวาส (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

เมอืงโพธาวาส (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 86,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง

โพธาวาส (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงโพธา

วาส (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงโพธาวาส 

(โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงโพธาวาส 

(โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืงโพธาวาส (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงโพธา

วาส (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงโพธาวาส (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

เมอืงโพธาวาส (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและ หลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงศรีวชิยั (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลมะขามเตี้ย

 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

เมอืงศรีวชิยั (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงศรี

วชิยั (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงศรี

วชิยั (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงศรีวชิยั 

(โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงศรีวชิยั 

(โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืงศรีวชิยั (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลมะขามเตี้ย 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงศรี

วชิยั (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงศรีวชิยั (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลมะขามเตี้ย

 อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

เมอืงศรีวชิยั (โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี) ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 75,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลกรูด ต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเหนือคลอง ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเหนือคลอง ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอ

เวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองนอ้ย ต าบลคลองนอ้ย 

อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและ หลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองนอ้ย ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองนอ้ย ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคลองนอ้ย ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลอง

นอ้ย ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองนอ้ย ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคลองนอ้ย ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองนอ้ย ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองนอ้ย ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากหมาก ต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นยางองุ ต าบลน า้พ ุอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นยางองุ ต าบลน า้พ ุอ าเภอบา้นนาสาร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและ หลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะปาน ต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลตะปาน ต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลตะปาน ต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตะปาน ต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ตะปาน ต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะปาน

 ต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะปาน ต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ เครื่อง 1 130,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตะปาน ต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลตะปาน ต าบลตะปาน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีวชิยั ต าบลศรีวชิยั อ าเภอ

พนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและ หลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีวชิยั ต าบลศรีวชิยั อ าเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีวชิยั ต าบลศรีวชิยั อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลศรีวชิยั ต าบลศรีวชิยั อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลศรีวชิยั ต าบลศรีวชิยั อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ศรีวชิยั ต าบลศรีวชิยั อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีวชิยั

 ต าบลศรีวชิยั อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีวชิยั ต าบลศรีวชิยั อ าเภอพนุพนิ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลศรีวชิยั ต าบลศรีวชิยั อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีวชิยั ต าบลศรีวชิยั อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองไทร ต าบลหนองไทร 

อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลถ า้สงิขร ต าบลถ า้สงิขร อ าเภอคีรีรฐันิคม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองชะอุ่น ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จงัหวดัสุ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองชะอุ่น ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคลองชะอุ่น ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลไทรขงึ ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลไทรขงึ ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลไทรขงึ ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ไทรขงึ ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไทรขงึ 

ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไทรขงึ ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง เครื่อง 1 130,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลไทรขงึ ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไทรขงึ ต าบลไทรขงึ อ าเภอพระแสง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองยา ต าบลนาใต ้อ าเภอบา้นนาเดมิ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลทบัเก่า ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎร์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทบัเก่า ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใน ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใน ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะพะงนั ต าบลเกาะพะงนั อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ เครื่อง 1 86,000                        

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 4,200,000                 

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 4,200,000                 

งบลงทนุ 4,200,000                 

ครุภณัฑ์ 4,200,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความคมชดัสูง 

ชนิดสรีะดบัสูง 5 หวัตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเวยีงสระ ต าบล

บา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 4,200,000                    

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 907,000                   

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 907,000                   

งบลงทนุ 907,000                   

ครุภณัฑ์ 907,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 77,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นสอนฝึกตรวจต่อมลูกหมากและตรวจทวารหนกั ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 1 77,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 830,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัสมรรถภาพของปอด (Lung Function 

Test) ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด (Pulse 

Oximeter) ชนิดตัง้โตะ๊/ตัง้พื้น ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิก

โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดั เครื่อง 2 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องกลอ่งเสยีงเพือ่ช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ 

ชนิดวดีทีศัน ์(Video Laryngoscope) ชนิดจอแยก ศูนยแ์พทยศาสตร

ศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ เครื่อง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพีและคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (Patient

 Monitor) ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี 

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 120,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจชนิด 12 lead ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 60,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 164,456,100              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 164,456,100              

งบลงทนุ 164,456,100              

ครุภณัฑ์ 55,644,000                   

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,010,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 125 

ปอนด ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเกาะเต่า ต าบลเกาะเต่า อ าเภอ

เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 ปอนด ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเกาะเต่า ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุ เครื่อง 1 250,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 48,480,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวนิิจฉยัทางเวชศาสตรนิ์วเคลยีรแ์ละเครื่อง

เอก็ซเ์รยค์อมพวิเตอรค์วามเร็วท ัว่ไป โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขาม

เตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจและจี้รกัษาภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะพรอ้ม

เครื่องกระตุกหวัใจ โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 7,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหลอดเลอืดหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง 

ชนิดใชใ้นหอ้งตรวจสวนหวัใจ (IVUS) โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 6,180,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 670,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเกาะเต่า ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะ

งนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 670,000                      

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 5,484,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชเวยีงสระ ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลบา้นตาขนุ 

ต าบลเขาวง อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 2 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงั ต าบลวงั อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเขาถา่น ต าบลเขาถา่น อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 428,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 108,812,100                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,110,600                    

รายการระดบัที1่: แฟลตพกัแพทย ์20 ยูนิต 6 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,366 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเวยีงสระ ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ หลงั 1 5,110,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 63,772,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วย 120 เตียง และหน่วยแพทยแ์ผนไทย  เป็น

อาคาร คสล. 6 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 4,746 ตารางเมตร (โครงสรา้ง

ตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลไชยา ต าบลตลาดไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุ หลงั 1 22,986,400                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร  (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว)  โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ากระดาน ต าบลท่ากระดาน อ าเภอคีรีรฐันิคม หลงั 1 3,162,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงครวั กายภาพบ าบดั โรงอาหาร ซกัฟอก น่ึง 

จ่ายกลางและพสัดุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 4,398 

ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะสมยุ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุ หลงั 1 27,921,600                   

รายการระดบัที1่: อาคาร Marina Hub 4 ชัน้ พรอ้มครุภณัฑป์ระกอบ 

โรงพยาบาลเกาะสมยุ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 9,702,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 39,929,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพสัดุและซอ่มบ ารุง 5 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 4,884 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเวยีงสระ ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ หลงั 1 9,635,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารจ่ายกลาง ซกัฟอก โรงอาคาร พสัดุ เป็นอาคาร 

คสล.4 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,482 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลกาญจนดษิฐ ์ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ หลงั 1 30,293,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 13,513,700                

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 980,000                   

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 980,000                   

งบลงทนุ 980,000                   

ครุภณัฑ์ 980,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 980,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกจ าลองสถานการณ์ช่วยฟ้ืนคืนชพีข ัน้สูงผูใ้หญ่ 

พรอ้มระบบประมวลผล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธ์านี ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 980,000                      

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 12,533,700                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 12,533,700                

งบลงทนุ 12,533,700                

ครุภณัฑ์ 194,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 194,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้น

นาสาร ต าบลนาสาร อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้น

นาสาร ต าบลนาสาร อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 4 129,600                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,339,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,842,500                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอคีรีรฐันิคม ต าบลท่าขนอน อ าเภอ หลงั 1 1,193,000                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพระแสง ต าบลอปินั อ าเภอพระ หลงั 1 1,193,000                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวภิาวด ีต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอ หลงั 1 1,193,000                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเวยีงสระ ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอ หลงั 1 1,263,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,296,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอคีรีรฐันิคม ต าบลท่าขนอน อ าเภอคีรีรฐันิคม หลงั 1 3,648,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเวยีงสระ ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดั หลงั 1 3,648,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟภายในอาคาร พื้นที่ใชส้อยประมาณ 300

 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพนม ต าบลพนม อ าเภอพนม รายการ 1 200,000                      

กรมการแพทย์ 74,430,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 72,800,000                

โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาอยา่งเหมาะสม 72,800,000                

พฒันาเครือขา่ยและแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชน 72,800,000                

งบลงทนุ 72,800,000                

ครุภณัฑ์ 72,800,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 72,800,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบภาพน าวถิพีรอ้มชดุอปุกรณ์ปรบัประสทิธภิาพเครื่อง

เร่งอนุภาครงัสสี  าหรบัการฉายรงัสแีบบเชงิปริมาตร ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบบ 1 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เคมบี  าบดั ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัใหญ่ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งกลอ้งส่องตรวจอตัโนมตัิ ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจทางเดนิอาหาร ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่ระบบวดีทีศันเ์พือ่การวนิิจฉยั

และการรกัษา ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 2 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัใหญ่ส าหรบัผูป่้วยมะเร็ง ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เตียง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โคม 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ผ่าตดัผ่านกลอ้งทางสูตินรีเวช ต าบลขนุทะเล 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุผ่าตดัผ่านกลอ้งทางศลัยกรรมในช่องทอ้งพรอ้มระบบ

ถา่ยทอดสญัญาณภาพแบบรายละเอยีดสูง ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 4,900,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,630,000                 

องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอด 1,630,000                 

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 1,630,000                 

งบลงทนุ 1,630,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,630,000                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,630,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารรา้นอาหาร โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธ์านี ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 1,630,000                    

กรมควบคุมโรค 206,700                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 206,700                   

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 206,700                   

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 206,700                   

งบลงทนุ 206,700                   

ครุภณัฑ์ 206,700                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 188,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ท่า

อากาศยานเกาะสมยุ ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ท่าเรือ

เกาะสมยุ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าอากาศยานเกาะสมยุ

 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าอากาศยานสุราษฎร์

ธานี ต าบลหวัเตย อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าเรือสุราษฎรธ์านี 

ต าบลหวัเตย อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าอากาศยานเกาะสมยุ ต าบลบ่อผุด 

อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี ต าบลหวั

เตย อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าเรือเกาะสมยุ ต าบลอ่างทอง อ าเภอ

เกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าเรือสุราษฎรธ์านี ต าบลหวัเตย 

อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่า

อากาศยานเกาะสมยุ ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่า

อากาศยานสุราษฎรธ์านี ต าบลหวัเตย อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่าเรือ

เกาะสมยุ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่าเรือ

สุราษฎรธ์านี ต าบลหวัเตย อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 4,500                         

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 6,000,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 6,000,000                 

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรค

เพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 6,000,000                 

ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงั

พยากรณ์และเตอืนภยัสุขภาพของประเทศ 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ครุภณัฑ์ 6,000,000                    
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ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง : 

HPLC-DA, MS (High Performance Liquid Chromatograph Diode 

Array detector, Mass Spectrometer detector)  ต าบลขนุทะเล อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 6,000,000                    

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 1,458,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,458,000                 

สถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ และผูป้ระกอบ

โรคศิลปะ ไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา ควบคุม ก ากบั มมีาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด และยกระดบัคุณภาพบริการสู่สากล 1,458,000                 

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา  ควบคุม ก ากบัสถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน 

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ และ เครือขา่ยระบบบริการสุขภาพ 1,449,000                 

งบลงทนุ 1,449,000                 

ครุภณัฑ์ 1,331,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 51,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนลายน้ิวมอื ชนิดบนัทกึเวลาเขา้ออกงาน   

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จงัหวดัสุราษธรธ์านี  ต าบลวดั

ประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 11

 จงัหวดัสุราษธรธ์านี  ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ เครื่อง 2 42,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล  ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จงัหวดัสุราษธรธ์านี  

ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตวั 1 13,600                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,265,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัพลงังานเครื่องรกัษาดว้ยอลัตรา้ซาวด ์

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จงัหวดัสุราษธรธ์านี  ต าบลวดั

ประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเร็วรอบ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 11 จงัหวดัสุราษธรธ์านี  ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์ารท างานเครื่องตรวจทารกในครรภ ์

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จงัหวดัสุราษธรธ์านี  ต าบลวดั

ประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิละความชื้น ส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 11 จงัหวดัสุราษธรธ์านี  ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตุม้น า้หนกั class M1 ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 11 จงัหวดัสุราษธรธ์านี  ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี ชดุ 1 13,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความดนั ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 11 จงัหวดัสุราษธรธ์านี  ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างปรบัอณุหภูมทิดสอบเทอรโ์มมเิตอร ์ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จงัหวดัสุราษธรธ์านี  ต าบลวดัประดู่ อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอหุภูมคิวามละเอยีดสูง ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 11 จงัหวดัสุราษธรธ์านี  ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 110,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ท าอณุหภูมแิบบฝาใส ส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 11 จงัหวดัสุราษธรธ์านี  ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูม ิแบบ  9  จดุ ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 11 จงัหวดัสุราษธรธ์านี  ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุ

ราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 160,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 118,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 118,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประตูร ัว้ส านกังานและถนน คสล. ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จงัหวดัสุราษธรธ์านี  ต าบลวดัประดู่ อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 118,000                      

สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 9,000                      

งบลงทนุ 9,000                      

ครุภณัฑ์ 9,000                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จงัหวดัสุราษธรธ์านี  

ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 9,000                         

กรมสุขภาพจติ 29,378,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 29,378,500                

ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 29,378,500                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจติ 29,378,500                

งบลงทนุ 29,378,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,378,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 29,378,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 72 ยูนิต 6 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 

5,075 ตารางเมตร  โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 29,378,500                   

กระทรวงอตุสาหกรรม 8,100,000                 

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 8,100,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 8,100,000                 

โครงการพฒันาเขตพื้นทีอ่ตุสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่-สะเดาทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้ม 5,100,000                 

พฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมยางพาราไปสู่อตุสาหกรรม 4.0 ในพื้นทีภ่าคใตฝ้ัง่อ่าว

ไทยและพื้นทีภ่าคใตฝ้ัง่อนัดามนั 5,100,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,100,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมยางพารา 0 5,100,000                    

โครงการพฒันาเขตอตุสาหกรรมโอเลโอเคมแีบบครบวงจร 3,000,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติน า้มนัปาลม์ 3,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติน า้มนัปาลม์ 0 3,000,000                    

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 93,716,900                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 12,685,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 12,685,000                
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พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 12,285,000                

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 12,285,000                

งบอดุหนุน 12,285,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,285,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นใหม่พฒันา ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎร์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวภิาวดกีาญจนา ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นใน ต าบลท่าอแุท อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนยา ต าบลกะแดะ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะธรรมประทปี ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสถลธรรมาราม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกษมบ ารุง ต าบลบางงอน อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมธุวราราม ต าบลเกาะพะงนั อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีธนู ต าบลเกาะพะงนั อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสมยัคงคา ต าบลเกาะพะงนั อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรตันาราม ต าบลเลมด็ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีเวยีง ต าบลเวยีง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาพนมแบก ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันางก า ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทอ้งอ่าว ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคอกชา้ง ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาพระอนิทร ์ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เนาวรตันาราม ต าบลชลคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันทวีฒันาราม ต าบลชลคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางภาวนาราม ต าบลไทรโสภา อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางก ายาน ต าบลสนิเจริญ อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางหอย ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 333,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโฉลกศิลาราม ต าบลล าพูน อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งประชารมณ์ ต าบลนาสาร อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางน า้จดื ต าบลเขาถา่น อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอมัพาราม ต าบลคลองไทร อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคีรีธรรมาราม ต าบลเขาตอก อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทบัใหม่พฒันา ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เสริมนิมติ ต าบลบา้นยาง อ าเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพงักาญจน ์ต าบลพงักาญจน ์อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 146,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทพธาราม ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพะแสง ต าบลพะแสง อ าเภอตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัควนทอง ต าบลพรุไทย อ าเภอตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัธรรมบูชา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัไตรธรรมาราม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุ วดั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัพฒันาราม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดั 1 1,330,000                    

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 400,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดักรวด ต าบลกระแดะ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมสามญัวดันาสาร ต าบลนาสาร อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุ แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 81,014,900                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 49,242,700                

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 49,242,700                

การผลติและฝึกอบรมต ารวจ 18,000                     

งบลงทนุ 18,000                     

ครุภณัฑ์ 18,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ศฝร.ภ.8 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 18,000                        

การตรวจพสูิจนห์ลกัฐานและการด าเนินการดา้นนิตวิทิยาศาสตรต์ ารวจ 27,854,700                

งบลงทนุ 27,854,700                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,854,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,854,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารที่ท  าการ ศูนยพ์สูิจนห์ลกัฐาน 8 

(จว.สุราษฎรธ์านี) พรอ้มค่าถมที่ดนิและส่วนประกอบ หลงั 1 27,854,700                   

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 21,370,000                

งบลงทนุ 21,370,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,370,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,370,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ สภ.ชยับุรี ต าบลชยับุรี อ าเภอชยับุรี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 21,370,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 31,772,200                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 31,772,200                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 31,772,200                

งบลงทนุ 31,772,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,772,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,772,200                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผกก. กก.6 บก.รน. ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 40 ครอบครวั พรอ้มส่วนประกอบ ตม.จว.สุ

ราษฎรธ์านี ต าบลทุ่งรงั อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 1 29,882,200                   

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 17,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 17,000                     

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 17,000                     

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 17,000                     

งบลงทนุ 17,000                     

ครุภณัฑ์ 17,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์LED ส ีต าบล

บางกุง้ อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 1 17,000                        

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 68,197,200                

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎร์ ชดุ 2 49,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ต าบลมะขามเตี้ย 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานอยัการสูงสุด 68,062,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 68,062,000                

การอ านวยความยตุธิรรม รกัษาผลประโยชนข์องรฐั และคุม้ครองสทิธปิระชาชน 68,062,000                

งานอ านวยความยตุธิรรมทางอาญา 68,062,000                

งบรายจ่ายอื่น 68,062,000                

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการจงัหวดัเวยีงสระ 

พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ แห่ง 1 39,998,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการจงัหวดัไชยา 

พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลตลาดไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดั แห่ง 1 26,771,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังาน

อยัการจงัหวดัไชยา พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลตลาดไชยา

 อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 558,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการ

จงัหวดัเวยีงสระ พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลบา้นสอ้ง 

อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 733,100                      

รฐัวิสาหกจิ 77,363,700                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 680,200                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 630,200                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 280,500                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 248,000                   

งบอดุหนุน 248,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 248,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 340 248,000                      

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 32,500                     

งบอดุหนุน 32,500                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 32,500                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 100 32,500                        

โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 349,700                   

ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 349,700                   

งบอดุหนุน 349,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 349,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการปลูกและแปรรูปสมนุไพรใน

พื้นที่สวนป่า จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 50 349,700                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 50,000                     

พื้นทีป่่าเพือ่การอนุรกัษ์ 50,000                     

อนุรกัษพ์นัธุกรรมไมด้ ัง้เดมิหายากในพื้นทีส่วนป่า 50,000                     

งบอดุหนุน 50,000                     
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมไมด้ ัง้เดมิหา

ยากในพื้นที่สวนป่า จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไร่ 40 50,000                        

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 58,800,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 58,800,000                

โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ 58,800,000                

ปรบัปรุงทางรถไฟ 58,800,000                

งบลงทนุ 58,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,800,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,800,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงโครงสรา้งทางหลกี (Siding Rehabilitation)

 ท ัว่ประเทศ ในพื้นที่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี - นครศรีธรรมราช แห่ง 1 58,800,000                   

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 877,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 877,200                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 877,200                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 877,200                   

งบอดุหนุน 877,200                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 877,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 877,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานสุราษฎรธ์านี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎร์

ธานี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 59,300                        

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานสุราษฎรธ์านี ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 35,200                        

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานเกาะสมยุ ต าบลอ่างทอง 

อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 24,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 442,800                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานสุราษฎรธ์านี ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานเกาะสมยุ ต าบล

อ่างทอง อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 188,000                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานเกาะสมยุ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะส

มยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนั 1 188,000                      

การประปาส่วนภูมภิาค 4,978,300                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,978,300                 

โครงการพฒันาเมอืงทอ่งเทีย่วหลกัใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ (Smart City) และมรีะบบ

ขนส่งมวลชน (Monorail) 4,978,300                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ (ภาคใต)้ 4,978,300                 

งบลงทนุ 4,978,300                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,978,300                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,978,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนวดับางใบไม ้หมู่ 1 

ต าบลบางใบไม ้อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ชมุชน หมู่ 1 ต าบลคลอง

ฉนาก อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยขา้งโรงมะพรา้ว หมู่ 3

 ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยเสมด็เรียง 16 หมู่ 6 

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 161,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยยายเจี้ยน หมู่ 1 ต าบล

ขนุทะเล อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยหนองขา่ (เปาโล) หมู่ 7

 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 188,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ทางหลวงชนบท ถนนสาย 

ก.(ตอนที่ 2) (ซา้ยทางขวาทาง) ช่วงถนนเสมด็เรียง ตดัถนนอ าเภอ ต าบล

มะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ทางหลวงชนบท ถนนสาย 

ก.(ตอนที่ 2) (ซา้ยทางขวาทาง) ช่วงสวนหลวง ร.9 ตดัถนนกาญจนวถิ ี

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,040,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนวภิาวดรีงัสติ 36 ถงึ

ซอยผ่านน า้ ถนนบายพาส ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ แห่ง 1 1,504,000                    

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 12,028,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 12,028,000                

การบริหารจดัการองคก์รและการบริการทางการกฬีา 12,028,000                

ยกระดบัศูนยบ์ริการกฬีาของ กกท. ทีม่มีาตรฐานการใหบ้ริการเพือ่รองรบัการพฒันา

กฬีาและการออกก าลงักาย 12,028,000                

งบลงทนุ 12,028,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,028,000                   

ค่าควบคุมงาน 518,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม สนามกฬีา

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย  อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี  จงัหวดัสุ แห่ง 1 518,000                      

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,510,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม สนามกฬีาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 ต าบลมะขามเตี้ย  อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 11,510,000                   

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 422,491,200               

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 251,597,800              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 251,597,800              

การพฒันาดา้นสงัคม 64,395,600                

การผลติแรงงานทีม่ศีกัยภาพตามความตอ้งการของตลาดรองรบัThailand 4.0 942,600                   

งบด าเนินงาน 942,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 942,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 12,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 225,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 375,000                      

ปรบัปรุงลานกจิกรรมเพือ่การพฒันากจิกรรมเยาวชน 13,930,000                

งบลงทนุ 13,930,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,930,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,930,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานกจิกรรมเยาวชน ต าบล มะลวน อ าเภอ 

พนุพนิ จงัหวดั สุราษฎรธ์านี แห่ง 1 13,930,000                   

พฒันาเมอืงสมนุไพรสุราษฎรธ์านี(Suratthani Herbal City) 9,124,600                 

งบด าเนินงาน 9,124,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,124,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 303,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,092,500                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบริการ ส่งเสริมการพฒันาเมอืงสมนุไพรเป็น

แหลง่ท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาด าเนินการกจิกรรมส ารวจและอนุรกัษส์มนุไพร 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาด าเนินการกจิกรรมส่งเสริมและผลติและการ

สรา้งเครือขา่ยเกษตรกรผูป้ลูกสมนุไพรครบวงจร 0 302,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาด าเนินการกจิกรรมประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสริม

การเขา้ถงึสมนุไพร 0 454,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาด าเนินการกจิกรรมพฒันาจงัหวดัเมอืง

สมนุไพร แลกเปลีย่นเรียนรูก้ารด าเนินงานสมนุไพรเชงิแบบบูรณาการ

และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 0 612,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลแปลงมะขามป้อมอนิทรีย ์ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาด าเนินการกจิกรรมพฒันาแปลงสาธติ

สมนุไพรตน้แบบและขยายพนัธพ์ชืสมนุไพร 0 320,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาด าเนินการกจิกรรมส่งเสริมตลาดกลางวตัถดุบิ

และตลาดผลติภณัฑส์มนุไพรจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 0 974,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 626,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 626,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,331,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 824,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 307,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 200,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,598,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 95,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 78,000                        

เสริมสรา้งความม ัน่คง ย ัง่ยนืของสมัมาชพีชมุชน 29,079,100                

งบด าเนินงาน 23,229,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,229,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,262,500                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดันิทรรศการ กจิกรรมพฒันาคุณภาพชวีติ

ประชาชนและเสริมสรา้งความสมัมาชพีชมุชนตามแนวปรชัญาของ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมพฒันายกระดบัผลติภณัฑ์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมการพฒันาอาชพีครวัเรือน 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑช์มุชน 

15 ผลติภณัฑ์ 0 62,500                        
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาปรบัปรุงรา้นคา้และบริการกจิกรรมพฒันาการ

บริหารจดัการหมู่บา้นท่องเที่ยวโดยชมุชน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธแ์ผนที่เสน้ทางการ

ท่องเที่ยวโดยชมุชนกจิกรรมพฒันาการบริหารจดัการหมู่บา้นท่องเที่ยว 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาประเมนิผลโครงการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้าย กจิกรรมพฒันาอาชพีประชาชนและ

เสรมสรา้งสมัมาชพีชมุชนตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดันิทรรศการ งานมหกรรมสมัมาชพี 

เศรษฐกจิพอเพยีง OTOP SE และการท่องเที่ยวโดยชมุชนระดบัจงัหวดั 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 12,504,900                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 12,504,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 156,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 52,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 52,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 52,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,305,700                    

งบลงทนุ 5,850,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,850,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาโซลา่เซลล ์(ตามแบบมาตรฐานระบบ

สูบน า้พลงังานแสงอาทติยข์นาดไมน้อ้ยกวา่ 5,000 วตัต)์ ระบบ 1 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนปลูกผกัไฮโดรโปนิคสพ์รอ้มอปุกรณ์ ชดุ 100 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนปลูกพชืหลงัคาโคง้ขาตรงแบบเคลือ่นที่ได ้ หลงั 30 2,550,000                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

พฒันาระบบบริการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 1,319,300                 

งบด าเนินงาน 694,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 694,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาซอ่มและพฒันาคลนิิกผุูสู้งอายโุรงพยาบาล 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 93,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 93,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 108,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 68,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 97,000                        

งบลงทนุ 625,000                   

ครุภณัฑ์ 625,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 625,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานไฟฟ้า ตวั 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊บริหารขาและเขา่ ตวั 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงฝึกยนื เตียง 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: วงลอ้บริหารไหล่ ตวั 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยปรบัระดบัได ้ เตียง 5 225,000                      

รายการระดบัที1่: ที่นอนลม ชดุ 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็นัง่ ตวั 10 60,000                        

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 26,766,000                

พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพื้นที่

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 8,770,800                 

งบด าเนินงาน 1,570,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,570,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 210,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาถา่ยเอกสารและจดัท ารูปเลม่เอกสารภายใต ้ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาการจดัท าสือ่รณรงคต่์างๆ ภายใตโ้ครงการฯ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 630,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 630,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 280,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 300,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 50,000                        

งบลงทนุ 7,200,000                 

ครุภณัฑ์ 7,200,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แบบอดัทา้ย ปริมาณ

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 คนั 3 7,200,000                    

การฟ้ืนฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่จงัหวดัสุราษฎรธ์านีโดยใชร้ะบบประชารฐั 12,187,200                

งบด าเนินงาน 12,187,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,187,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,187,200                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาการจดัท าป่า-เล ชมุชน เพือ่เพิม่รายไดแ้ก่ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมงานเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลนเพือ่

สนบัสนุนชมุชนชายฝัง่ 0 580,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมจดัการสิง่แวดลอ้มเกบ็ขยะชายฝัง่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานป้องกนัแมงกะพรุนพษิ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมสรา้งบา้นปลาแบบภูมปิญัญา 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่โดย

วธิกีารปกัไมไ้ผ่ชะลอคลืน่ โดยการมส่ีวนร่วมของประชาชน 0 907,200                      

การอนุรกัษพ์ื้นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มในเขตพื้นทีคุ่ม้ครองสิ่งแวดลอ้ม

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 5,808,000                 

งบด าเนินงาน 1,808,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,808,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,190,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ส  าหรบัการด าเนินกจิกรรม

ภายใตโ้ครงการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาประชาสมัพนัธโ์ครงการ 0 280,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาถา่ยเอกสารและจดัท ารูปเลม่เอกสารภายใต ้ 0 10,000                        
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าทุ่นแนวเขตอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล

และชายฝัง่ และทุ่นผูกเรือ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 368,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 168,000                      

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายชะลอน า้แบบกึ่งถาวร ทอ้งร่องกวา้งประมาณ 

2 - 3 เมตร จดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่าเทยีบเรือแบบลอยน า้ (Floating pear) หมู่ที่ 8

 ต าบลเกาะพงนั อ าเภอเกาะพงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 3,000,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 3,171,000                 

การจดัหาเครื่องมอือปุกรณ์ในการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นการป้องกนัและ

เกบ็กูว้ตัถรุะเบดิ 3,171,000                 

งบลงทนุ 3,171,000                 

ครุภณัฑ์ 3,171,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,171,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจโลหะชนิดเดนิผ่าน (Walk Through) ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องรบกวนและตดัการรบั - ส่งสญัญาณ

โทรศพัทม์อืถอื/วทิย ุ(Jammer) ชดุ 1 2,461,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคน้ทุ่นระเบดิ ชดุ 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคน้อาวุธและวตัถรุะเบดิแบบมอืถอื ชดุ 8 80,000                        

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 9,089,600                 

เพิม่ผลติภาพการผลติในโรงงานสกดัน า้มนัปาลม์ 1,700,000                 

งบด าเนินงาน 1,615,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,615,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 544,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 43,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 141,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบตน้แบบเครื่องเกบ็เกี่ยวปาลม์น า้มนั 0 117,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเพาะพนัธุต์น้กลา้ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 106,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 634,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 211,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 211,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 211,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 26,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 9,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 10,000                        
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งบลงทนุ 85,000                     

ครุภณัฑ์ 85,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 70,000                        

รายการระดบัที1่: เลเซอรแ์สง อนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาดสูงกวา่ 

4,200 ANSI Lumens ชดุ 1 65,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 15,000                        

รายการระดบัที1่: ปัม้ลมโรตารี  3 HP ขนาด 50 ลติร พรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 1 15,000                        

การศึกษาวจิยัการผลติกลเีซอรีน จากน า้มนัปาลม์ และการจดัต ัง้โรงงานผลติในระดบั

 pilot scale 960,000                   

งบด าเนินงาน 360,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 90,000                        

งบลงทนุ 600,000                   

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัส ีLovibond เครื่อง 1 267,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ทศนิยม 4 ต าแหน่ง เครื่อง 1 48,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ไขมนั Homogenizer เครื่อง 1 102,400                      

รายการระดบัที1่: ตวัวดัความหนืดกลเีซอรีน ตวั 1 181,900                      

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการลดตน้ทนุปาลม์น า้มนัดว้ยนวตักรรม

สนามแมเ่หลก็ 2,941,600                 

งบด าเนินงาน 2,401,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,401,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 468,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 325,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาออกแบบตน้แบบเครื่องเพาะสนามแม่เหลก็

และเครื่องท าน า้แม่เหลก็ 0 325,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 194,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 194,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 764,600                      

งบลงทนุ 540,000                   

ครุภณัฑ์ 540,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 40,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึภาพ กลอ้ง 1 40,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการสงัเคราะหแ์สงของพชื เครื่อง 1 500,000                      

ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาอตุสาหกรรมปาลม์สู่อตุสาหกรรม Oleochemical 3,488,000                 

งบด าเนินงาน 3,383,000                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,383,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 844,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 66,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 650,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพทางกายภาพ เคม ี

และชวีภาพ ของผลติภณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเตรียมตวัอยา่งในการวเิคราะหผ์ลติภณัฑ์ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 462,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 462,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 452,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 224,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 297,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 40,000                        

งบลงทนุ 105,000                   

ครุภณัฑ์ 105,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 105,000                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊ พรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊และเกา้อี้ส  านกังาน ชดุ 3 15,000                        

การพฒันาดา้นเกษตร 40,202,800                

การเกบ็เกี่ยวปาลม์น า้มนัตามชัน้คุณภาพ 1,500,000                 

งบด าเนินงาน 1,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 66,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 292,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริหารจดัการโครงการ 0 292,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 480,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 192,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 64,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 64,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 64,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 57,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 220,000                      

ยกระดบัคุณภาพปาลม์น า้มนัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1,500,000                 

งบด าเนินงาน 1,500,000                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 185,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดตามประเมนิผลโครงการ 0 35,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเจา้หนา้ที่โครงการ 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าสือ่ประชาสมัพนัธคุ์ณภาพปาลม์ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 69,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 69,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,186,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 567,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 619,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 38,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 10,000                        เพิม่ศกัยภาพการผลติปาลม์น า้มนัและน า้มนัปาลม์อยา่งย ัง่ยนืดว้ยนวตักรรมปาลม์

น า้มนั 8,176,200                 

งบด าเนินงาน 4,621,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,621,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 849,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเตรียมการและค านวณการติดต ัง้ระบบน า้

ในพื้นที่ 1,700 ไร่ 0 340,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวเิคราะหคุ์ณภาพทะลาย 0 255,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเกบ็ตวัอยา่งดนิและใบ เตรียมตวัอยา่ง 0 254,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 60,600                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 60,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 74,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 74,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,615,600                    

งบลงทนุ 3,555,000                 

ครุภณัฑ์ 3,555,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดสูงกวา่ 

4,200 ANSI Lumens เครื่อง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น กลอ้ง 1 10,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 930,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่  2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์ คนั 1 930,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจหาค่าวเิคราะหด์นิ - ใบ Auto pipet ชดุ 4 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุวดัสรีรวทิยา ชดุ 1 2,500,000                    

สรา้งภูมคุิม้กนัใหเ้กษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 13,770,000                

งบด าเนินงาน 13,770,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,770,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 252,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารรายงานผล 0 15,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายแปลงส่งเสริมการเกษตร 0 85,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 886,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 886,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 284,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 75,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 209,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 11,744,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 104,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 305,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 92,600                        

ส่งเสริมการเพิม่ผลติภาพการผลติปาลม์น า้มนั 3,250,000                 

งบด าเนินงาน 700,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 10,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 539,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 50,000                        

งบลงทนุ 2,550,000                 

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมปุ๋ ยพรอ้มอปุกรณ์เครื่องยนตด์เีซล พรอ้มเครื่อง

เยบ็กระสอบ และอปุกรณ์อืน่ๆ ชดุ 3 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,950,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนผลติปุ๋ ยอนิทรียแ์ละสิง่ก่อสรา้งประกอบ

อ าเภอท่าชนะ หลงั 1 1,950,000                    

ส่งเสริมการผลติไมผ้ลแปลงใหญ่ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยเ์รียนรูก้ารผลติทุเรียนคุณภาพเพือ่การ

ส่งออกต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี หลงั 1 1,000,000                    

พฒันาประสทิธภิาพการแปรรูปผลติภณัฑก์ารเกษตร (พชืสมนุไพร /ประมง/ ไมผ้ล) 11,006,600                

งบด าเนินงาน 3,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 192,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวเิคราะหข์อ้มูล 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 865,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 865,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 583,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 225,000                      

งบลงทนุ 7,806,600                 

ครุภณัฑ์ 7,806,600                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 7,806,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุแปรรูปผลติภณัฑจ์ากผกัและผลไม ้ ชดุ 1 1,620,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุแปรรูปผลติภณัฑอ์าหารทะเลและวสัดุเศษเหลอื ชดุ 1 1,240,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุแปรรูปอาหาร ชดุ 1 1,327,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุสกดัวเิคราะหส์ารส าคญั ชดุ 1 1,459,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าไอศครีม Soft serve เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าไอศครีม Hard serve เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฆ่าเชื้ออาหารกระป๋อง ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้สูญญากาศ เครื่อง 1 760,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 107,972,800              

เพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วเกาะแตน 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกร่องน า้บริเวณเกาะแตน เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,000,000                    

เพิม่ศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิกฬีาของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4,000,000                 

งบด าเนินงาน 4,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดักจิกรรมไตรกฬีาจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี (การแขง่ขนัวิง่ วา่ยน า้ และปัน่จกัรยาน) 0 4,000,000                    

พฒันาและส่งเสริมแหลง่ทอ่งเทีย่วบอ่น า้พรุอ้น 18,000,000                

งบลงทนุ 18,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศัน ์พฒันาบ่อน า้พรุอ้น บา้นธารน า้รอ้น หมู่

ที่ 1 ต าบลเขาถา่น อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 18,000,000                   

พฒันาศกัยภาพและมาตรฐานแหลง่ทอ่งเทีย่วชมุชนเมอืงเวยีง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3,000,000                 

งบด าเนินงาน 3,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 974,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าสือ่สารคดเีมอืงโบราณเวยีงสระ และ สือ่ 0 974,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 945,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 945,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 13,000                        

พฒันาโบราณสถานเขาพระน่ิม อ.กาญจนดษิฐ ์เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร์ 2,122,800                 

งบด าเนินงาน 130,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 130,100                      
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,100                        

งบลงทนุ 1,992,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,992,700                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,992,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาโบราณสถานเขาพระน่ิม หมู่ที่ 2 

ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,992,700                    

ก่อสรา้งถนน สาย บา้นเชี่ยวหลาน - บา้นทา่ขนอน  ต าบลกะเปา  อ าเภอครีีรฐันิคม 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 49,000,000                

งบลงทนุ 49,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 49,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัตค์อนกรีต สาย บา้นเชีย่วหลาน

 - บา้นท่าขนอน ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 7.00

 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง  ต าบลกะเปา  อ าเภอคีรีรฐันิคม  จงัหวดัสุราษฎร์ สายทาง 1 49,000,000                   ก่อสรา้งถนนสายวดัคนัธุลรีอบเขาชวาลา ต าบลคนัธุลอี  าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี 16,000,000                

งบลงทนุ 16,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  สาย วดัคนัธุล ีรอบเขา

ชวาลา ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 2.970 

กโิลเมตร หมู่ที่ 7 ต าบลคนัธุล ี อ าเภอท่าชนะ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สายทาง 1 16,000,000                   

สรา้งถนนทอ่งเทีย่วสายช่องลม หมูท่ี ่4 ต าบลคลองศก 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทางยาว 1.800 กโิลเมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง 0.50 เมตร หมู่ที่ 4 

ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สายทาง 1 5,000,000                    

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนบา้นสระบวั หมูท่ี ่7 ต าบลล าพูน อ าเภอบา้นนาสาร 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4,850,000                 

งบลงทนุ 4,850,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,850,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 350,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานแขวน พรอ้มตวัอกัษรป้ายลอย ชมุชนบา้น

สระบวั หมู่ที่ 7 ต าบลล าพูน อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 350,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคอนกรีตบริเวณริมสระ ขนาด 408 ตารางเมตร 

ชมุชนบา้นสระบวั หมู่ที่ 7 ต าบลล าพูน อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโฮมสเตยร์ิมสระ ชมุชนบา้นสระบวั หมู่ที่ 7 ต าบล

ล าพูน อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 4 2,000,000                    

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วรอบหว้ยมดั บา้นควรพระ หมูท่ี ่2  ต าบลทรพัยท์ว ีอ าเภอบา้น

นาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณรอบสระน า้แหลง่ท่องเที่ยวรอบ

หว้ยมดั บา้นควรพระ หมู่ที่ 2 ต าบลทรพัยท์ว ีอ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุ แห่ง 1 4,000,000                    

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 170,893,400              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 170,893,400              

โครงการพฒันาประสทิธภิาพการแปรรูปผลติภณัฑ ์การเกษตร ประมง และปศุสตัวใ์น

กลุ่มจงัหวดั 2,906,700                 

พฒันาประสทิธภิาพการแปรรูปผลติภณัฑก์ารเกษตรในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 2,906,700                 

งบด าเนินงาน 222,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 222,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 52,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 21,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 31,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 20,000                        

งบลงทนุ 2,684,500                 

ครุภณัฑ์ 2,684,500                    

ครุภณัฑโ์รงงาน 2,684,500                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบเยอืกแขง็ เครื่อง 1 856,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจแุบบดดัแปลง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้พ่นฝอย เครื่อง 1 1,658,500                    

โครงการพฒันาเชื่อมโยงโครงขา่ยแหลง่ทอ่งเทีย่วและระบบ การจดัการดา้นการทอ่งเทีย่ว 104,663,800              

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วในพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 9,000,000                 

งบด าเนินงาน 9,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสนบัสนุนกจิกรรมการท่องเที่ยวที่ส  าคญัใน 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมากจิกรรมประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวที่มี

ศกัยภาพของกลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 0 5,000,000                    

ถนนเชื่อมต่อระหวา่งจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกบัจงัหวดัชมุพร (ตอน 4) ต าบลคนัธุล ี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลสวนแตง จงัหวดัชมุพร 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตพรอ้มระบบ

ระบายน า้ ขนาดกวา้ง  6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทางยาว 6.350  

กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง ต าบลคนัธุล ี อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ถงึ ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร สายทาง 1 50,000,000                   

พฒันาเสน้ทางทอ่งเทีย่วเลยีบชายฝัง่ทะเลอ าเภอทา่ชนะ เพือ่เชื่อมโยงเสน้ทาง

ทอ่งเทีย่วสู่จงัหวดัชมุพร ช่วงที ่3 19,456,000                
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

งบลงทนุ 19,456,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,456,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,456,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 2.00 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง  และสะพาน

คอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง

 ต าบลท่าชนะ  อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สายทาง 1 19,456,000                   

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยกประปา หมู ่9-หวั

คลอง หมู ่13 ต าบลดอนสกัเชื่อมต่อ หมู ่1 ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 11,453,800                

งบลงทนุ 11,453,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,453,800                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 11,453,800                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสายแยกประปา  

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทางยาว 2.440 กโิลเมตร หมู่ 

9 - หวัคลอง หมู่ 13 ต าบลดอนสกั เชือ่มต่อ หมู่ 1  ต าบลควนทอง อ าเภอ

ขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช สายทาง 1 11,453,800                   

ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณบอ่น า้รอ้น บา้นเขาพลู หมูท่ี ่5 ต าบลทา่เรือ อ าเภอบา้นนาเดมิ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 14,754,000                

งบลงทนุ 14,754,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,754,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 358,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาที่พกั ขนาด 2.50x2.50 เมตร  ต าบลท่าเรือ 

อ าเภอบา้นนาเดมิ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หลงั 8 358,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 13,328,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานทางเทา้ยกระดบั  ขนาดกวา้ง 1.20 เมตร 

ยาว 2.220 กโิลเมตร ต าบลท่าเรือ อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 9,313,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหลก็ ต าบลท่าเรือ 

อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 327,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  ขนาดกวา้ง 

6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1.200 กโิลเมตร ต าบลท่าเรือ 

อ าเภอบา้นนาเดมิ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สายทาง 1 3,688,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,068,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบ่อน า้รอ้นบา้นเขาพลู ต าบลท่าเรือ อ าเภอบา้นนา

เดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่ง 1 1,068,000                    

โครงการส่งเสริมศกัยภาพดา้นสงัคมและวถิชีวีติในพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 63,322,900                

ประชาสมัพนัธส์รา้งความสามารถในการแขง่ขนัของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 2,381,400                 

งบด าเนินงาน 2,381,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,381,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 66,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 115,400                      

พฒันาระบบแจง้เตอืนภยัและการบริหารจดัการภยัพบิตัทิางธรรมชาติ 6,941,500                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04840000 จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

งบด าเนินงาน 1,626,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,626,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,626,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,626,500                    

งบลงทนุ 5,315,000                 

ครุภณัฑ์ 5,315,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,315,000                    

รายการระดบัที1่: เรืออลูมเินียมทอ้งแบน ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 4.50 เมตร 

กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1.7 เมตร พรอ้มเครื่องยนตห์างยาว ไม่นอ้ยกวา่ 20 แรงมา้

{{LF}}พรอ้มเทลเลอร์ ชดุ 5 2,675,000                    

รายการระดบัที1่: เรืออลูมเินียมทอ้งแบน ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 4.50 เมตร 

กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1.7 เมตร พรอ้มเครื่องยนตต์ิดทา้ย ไม่นอ้ยกวา่ 40 แรงมา้

4 จงัหวะ พรอ้มเทลเลอร์ ชดุ 4 2,640,000                    

พฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตักิลุ่มจงัหวดั

ภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 49,000,000                

งบลงทนุ 49,000,000                

ครุภณัฑ์ 49,000,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 49,000,000                   

รายการระดบัที1่: เรือตรวจการณ์ไฟเบอรก์ลาส ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 

60 ฟตุ ติดต ัง้เครื่องยนตต์ิดทา้ย (outboard  Motor) ขนาดก าลงัไม่นอ้ย

กวา่ 350 แรงมา้  ชนิด 4 จงัหวะ 4 เครื่องพรอ้มอปุกรณ์ ล า 2 49,000,000                   

ค่าใชจ่้ายเพือ่การบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    


