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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 1,979,006,234            

จงัหวดัระนอง 1,979,006,234            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 29,430,900                

กองบญัชาการกองทพัไทย 29,430,900                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 29,430,900                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 29,430,900                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 20,632,400                

งบลงทนุ 20,632,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,632,400                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,632,400                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลบาง

แกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง กม. 1.5 4,195,300                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง กม. 0.658 2,445,400                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลน า้จดืนอ้ย อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง กม. 0.83 3,039,400                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น 

จงัหวดัระนอง กม. 3.25 1,580,200                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น 

จงัหวดัระนอง กม. 6 2,911,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น 

จงัหวดัระนอง กม. 4.834 2,345,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น 

จงัหวดัระนอง กม. 3.5 1,689,400                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น 

จงัหวดัระนอง กม. 5 2,424,900                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 8,798,500                 

งบลงทนุ 8,798,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,798,500                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 8,798,500                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม  ต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืง

ระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 225,800                      

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

04850000 จงัหวดัระนอง
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04850000 จงัหวดัระนอง

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทรายแดง อ าเภอเมอืง

ระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงระนอง 

จงัหวดัระนอง แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบประปามาตรฐานขนาดใหญ่ ต าบลบาง

แกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง แห่ง 1 773,000                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง แห่ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง แห่ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบผลติประปามาตรฐาน ต าบลราชกรูด อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 1,052,700                    

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบผลติประปามาตรฐาน ต าบลราชกรูด อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 1,126,700                    

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบผลติประปามาตรฐาน ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอ

กระบุรี จงัหวดัระนอง แห่ง 1 503,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง

 จงัหวดัระนอง แห่ง 2 688,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง

 จงัหวดัระนอง แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี แห่ง 1 503,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี แห่ง 1 284,700                      

กระทรวงกำรคลงั 27,660,400                

กรมศุลกากร 27,660,400                

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 27,660,400                

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 27,660,400                

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 27,660,400                

งบลงทนุ 27,660,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,660,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,660,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยัและบา้นพกัขา้ราชการ ด่าน

ศุลกากรระนอง   ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 27,660,400                   

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 3,200,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 3,200,000                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 3,200,000                 

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและสรา้งความเชื่อม ัน่แก่นกัทอ่งเทีย่ว 3,200,000                 

ส่งเสริมสนบัสนุน และด าเนินงานกบัทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการทอ่งเทีย่ว และ

สรา้งความเชื่อม ัน่ความปลอดภยัใหเ้กดิกบันกัทอ่งเทีย่ว 3,200,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,200,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการปัน่เชือ่มความสมัพนัธ.์..อนั

ดามนั Royal Coast จงัหวดัระนอง รายการ 0 3,200,000                    

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 9,844,100                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 9,142,000                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 8,087,500                 
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04850000 จงัหวดัระนอง

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 7,759,200                 

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 624,800                   

งบด าเนินงาน 624,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 624,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 532,000                      

การคุม้ครองช่วยเหลอืและพฒันาศกัยภาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์ 7,134,400                 

งบด าเนินงาน 7,129,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,129,400                    

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 97,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 425,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 144,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 1,218,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 0 478,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการฝึกอาชพี 0 500,000                      

งบอดุหนุน 5,000                      

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 5,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าส่งตวัผูร้บัการสงเคราะหก์ลบัภูมลิ  าเนาเดมิ 0 5,000                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,054,500                 

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 1,054,500                 

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 1,054,500                 

งบลงทนุ 1,054,500                 

ครุภณัฑ์ 33,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 33,000                        
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04850000 จงัหวดัระนอง

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหาย

จากการคา้มนุษย ์ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ตู ้ 6 33,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,021,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,021,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุ สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหาย

จากการคา้มนุษย ์ ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 521,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถยนต ์สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 500,000                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 589,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 589,000                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 589,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 589,000                   

งบลงทนุ 589,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองปากจ ัน่ จงัหวดัระนอง  ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอ

กระบุรี จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 469,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 469,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการเจา้หนา้ที่และคนงาน นิคม

สรา้งตนเองปากจ ัน่ จงัหวดัระนอง  ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง หลงั 1 469,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 113,100                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 113,100                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 113,100                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 113,100                   

งบลงทนุ 113,100                   

ครุภณัฑ์ 113,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีบา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว บา้นพกัเด็กและครอบครวั

จงัหวดัระนอง  ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 13,100                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 127,676,900               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17,400                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 17,400                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 17,400                     

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 17,400                     

งบลงทนุ 17,400                     

ครุภณัฑ์ 17,400                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 17,400                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA   ต าบลบางริ้น   อ าเภอ

เมอืงระนอง  จงัหวดัระนอง เครื่อง 3 17,400                        

กรมชลประทาน 113,464,000              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 83,230,000                

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 23,230,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 23,230,000                

งบลงทนุ 23,230,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,230,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 23,230,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอดัน า้คลองบางหมเีหนือ (ปชด.) พรอ้ม

ระบบส่งน า้  ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 13,230,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้ทบัชมพู่ (ปชด.)พรอ้มระบบส่งน า้

  โครงการชลประทานระนอง ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายหว้ยลกึ (ปชด.) พรอ้มระบบส่งน า้  

โครงการชลประทานระนอง ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายคลองรงัแตน (พรด.) พรอ้มระบบส่งน า้ 

โครงการชลประทานระนอง ต าบลจปร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายคลองนาคาสายใหญ่ (ปชด.) พรอ้มระบบ

ส่งน า้  โครงการชลประทานระนอง ต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้อ่าวใหญ่ (พรด.) พรอ้มระบบส่งน า้ 

 โครงการชลประทานระนอง ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายบา้นในกรงั (ปชด.) พรอ้มระบบส่งน า้  

โครงการชลประทานระนอง ต าบลจปร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายคลองตะ (ปชด.) พรอ้มระบบส่งน า้  

โครงการชลประทานระนอง ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายคลองทบัจาก (ปชด.) พรอ้มระบบส่งน า้  

โครงการชลประทานระนอง ต าบลบางใหญ่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้คลองวงัยวน (พรด.) พรอ้ม

ระบบส่งน า้  โครงการชลประทานระนอง ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายหว้ยหนิด า (ปชด.) พรอ้มระบบส่งน า้  

โครงการชลประทานระนอง ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง รายการ 1 1,530,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 30,000,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,000,000                   

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

รายการระดบัที2่: อาคารบงัคบัน า้หว้ยช่องพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบล

ล าเลยีง อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบอาคารบงัคบัน า้หว้ย

นายรอ้ย ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง รายการ 0 10,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 30,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 30,000,000                

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

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้คลองบางนอนพรอ้มอาคารประกอบ 

ต าบลบางนอน อ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง 0 30,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 27,000,000                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 27,000,000                

บริหารจดัการน า้ภาคใต ้ 27,000,000                

งบลงทนุ 27,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายทดน า้คลองละอุ่น ต าบลในวงเหนือ อ าเภอละอุ่น รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้หว้ยนกงางนอ้ยพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบล

ราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง รายการ 0 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,234,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 3,234,000                 

การจดัการงานชลประทาน 3,234,000                 

งบลงทนุ 3,234,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,234,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 513,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 513,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทานระนอง

 ต าบลหาดสม้แป้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง รายการ 0 513,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,721,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 2,217,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาที่ท  าการ.โครงการ,หวังานและระบบท่อส่งน า้

สายใหญ่,สายซอย,.โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร,ิและ.โครงการ

หมู่บา้นป้องกนัตนเองชายแดน เขตพื้นที่ฝ่ายส่งน า้บ  ารุงรกัษาที่ 1 .

โครงการชลประทานระนอง  จงัหวดัระนอง รายการ 0 284,200                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาที่ท  าการ.โครงการ,หวังานและระบบท่อส่งน า้

สายใหญ่,สายซอย,.โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร,ิและ.โครงการ

หมู่บา้นป้องกนัตนเองชายแดน เขตพื้นที่ฝ่ายส่งน า้บ  ารุงรกัษาที่ 2 .

โครงการชลประทานระนอง  จงัหวดัระนอง รายการ 0 974,400                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานโครงการชลประทานขนาดกลาง อ่าง

เกบ็น า้คลองหาดสม้แป้น โครงการชลประทานระนอง ต าบลหาดสม้แป้น 

อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง รายการ 0 762,400                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานระนอง ต าบล

หาดสม้แป้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง รายการ 0 196,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 504,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้คลองหาดสม้แป้น โครงการ

ชลประทานระนอง ต าบลหาดสม้แป้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง รายการ 0 398,500                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้อ่าวใหญ่ (พรด.) โครงการ

ชลประทานระนอง ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง รายการ 0 105,500                      

กรมประมง 1,814,600                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 545,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 545,000                   
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พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 545,000                   

งบลงทนุ 545,000                   

ครุภณัฑ์ 545,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 545,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภูม ิ

(Refrigerated Centrifuge) แบบตัง้โตะ๊ ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 245,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,089,600                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 1,089,600                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 1,089,600                 

งบลงทนุ 1,089,600                 

ครุภณัฑ์ 1,089,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110  กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 66,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว)  พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังานและเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืง ชดุ 2 66,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืง

ระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑก์ารเกษตร 22,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ีขนาด 7 แรงมา้ ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง เครื่อง 1 22,500                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 180,000                   

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 180,000                   

สนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง 180,000                   

งบลงทนุ 180,000                   

ครุภณัฑ์ 180,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 180,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ชนิด FRP กน้ถงั

ทรงกรวย ขนาดความจ ุ1,000 ลติร ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง ใบ 8 180,000                      

กรมปศุสตัว ์ 216,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 200,000                   

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบริหาร

จดัการฟารม์อยา่งเป็นระบบ 200,000                   

เพิม่มลูค่าปศุสตัว ์ 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง เครื่อง 4 200,000                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 16,000                     

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 16,000                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 7,105,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 200,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 200,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัระนอง ไร่ 80 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,549,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 6,549,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 6,447,000                 

งบลงทนุ 6,447,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,447,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,447,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัระนอง กลา้ 2500000 4,125,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัระนอง กลา้ 1100000 1,122,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 1100 1,200,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 102,000                   

งบลงทนุ 102,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัระนอง ไร่ 60 102,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 356,000                   

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 356,000                   

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 356,000                   

งบลงทนุ 356,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 356,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมะม ุอ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง บ่อ 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชีย่วเหลยีง อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลละอุ่นใต ้อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง บ่อ 1 17,800                        

กรมวชิาการเกษตร 2,954,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,954,500                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 2,954,500                 

วจิยัและพฒันา 2,954,500                 

งบลงทนุ 2,954,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,954,500                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,954,500                    

รายการระดบัที1่: โรงสูบน า้พรอ้มระบบกรองและหอถงัสูง ต าบลบางใหญ่ 

อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง แห่ง 1 2,954,500                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 587,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 587,000                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 587,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 587,000                   

งบลงทนุ 587,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 587,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 587,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้า และติดต ัง้มเิตอรน์ า้ประปา ส านกังาน

เกษตรอ าเภอเมอืงระนอง ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 587,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,444,800                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 230,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 230,000                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 230,000                   

งบอดุหนุน 230,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 230,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 230,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,214,800                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 1,214,800                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,151,800                 

งบลงทนุ 1,151,800                 

ครุภณัฑ์ 1,151,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 160,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

ระนอง ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 4 160,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      
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รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัระนอง ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั คนั 1 991,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 63,000                     

งบลงทนุ 63,000                     

ครุภณัฑ์ 63,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัระนอง ต าบลเขานิเวศน ์

อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัระนอง ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั ชดุ 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัระนอง ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 73,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 73,600                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 73,600                     

จดัทีด่นิ 73,600                     

งบลงทนุ 73,600                     

ครุภณัฑ์ 73,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัระนอง  ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัระนอง  ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัระนอง ต าบลเขา

นิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 2 44,000                        

กระทรวงคมนำคม 734,312,100               

กรมเจา้ทา่ 19,400,000                

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 19,300,000                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 7,000,000                 

ขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    
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ค่าส ารวจออกแบบ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาดา้นวศิวกรรม เศรษฐศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

ส าหรบัการด าเนินการขดุลอกและบ ารุงรกัษา ร่องน า้ท่าเรือเอนกประสงค์

ระนอง อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง ฉบบั 1 7,000,000                    

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 12,300,000                

การออกใบส าคญั 12,300,000                

งบลงทนุ 12,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,300,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 10 หน่วย พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคสาขาระนอง หมู่ 5 ต.ปากน า้ อ. แห่ง 1 12,300,000                   

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัระนอง ต าบลบาง

นอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 322,383,700              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 104,987,900              

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว,{{LF}}หงาว - 

อ่าวเคย จ.ระนอง กม. 2.85 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 56,487,900                

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 6,392,900                 

งบลงทนุ 6,392,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,392,900                    

ค่าส ารวจออกแบบ 6,392,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจและออกแบบโครงขา่ยสนบัสนุนการท่องเที่ยว

ตามแนวชายฝัง่ทะเลภาคใตด้า้นตะวนัตกบนทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.

กะเปอร ์- อ.สุขส าราญ โครงการ 1 6,392,900                    

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 50,095,000                

งบลงทนุ 50,095,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,095,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,095,000                   

รายการระดบัที1่: สายชมุพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน จ. กม. 17.75 50,095,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 23,500,000                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 23,500,000                
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งบลงทนุ 23,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,500,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 23,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว  -  อ่าวเคย จ.ระนอง แห่ง 2 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน บางสกีิ้ม - เขาค่าย จ. แห่ง 2 10,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 80,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วช ัน้น าแหง่

ใหมก่บัแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง 80,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 80,000,000                

งบลงทนุ 80,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 1

 จ.ระนอง แห่ง 1 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 2

 จ.ระนอง แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน บางสกีิ้ม - เขาค่าย แห่ง 1 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 133,045,800              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 1,900,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงกะเปอร ์ แขวงทาง

หลวงระนอง จ.ระนอง หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 119,300,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 119,300,000              

งบลงทนุ 119,300,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 119,300,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 119,300,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงระนอง กม. 448 38,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว ตอน 1 จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว ตอน 2 จ. แห่ง 1 11,800,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว ตอน 3 จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว ตอน 4 จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน บางสกีิ้ม - เขาค่าย ตอน 

2 จ.ระนอง แห่ง 1 20,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 11,845,800                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 8,730,800                 

งบลงทนุ 8,730,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,730,800                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,730,800                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว จ. ระนอง แห่ง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 1 แห่ง 1 1,983,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 2 แห่ง 1 488,600                      
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 6 แห่ง 1 1,316,700                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน บางสกีิ้ม - เขาค่าย 

ตอน 2 จ. ระนอง แห่ง 1 2,947,500                    

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 3,115,000                 

งบลงทนุ 3,115,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,115,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,115,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 3 แห่ง 1 3,115,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,350,000                 

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงระนอง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 263,087,700              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 7,560,000                 

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 7,560,000                 

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 7,560,000                 

งบลงทนุ 7,560,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,560,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,560,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4 - น า้ตกเกา้ช ัน้ อ.กระบุรี จ.ระนอง กม. 6.2 7,560,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 34,030,000                

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 19,530,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 19,530,000                

งบลงทนุ 19,530,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,530,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,530,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.รน.1004 - บ.คลองจ ัน่ อ.กระบุรี จ. กม. 2.275 19,530,000                   

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 14,500,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 14,500,000                

งบลงทนุ 14,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย รน.1007 แยก

ทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นวดัควน อ.ละอุ่น จ.ระนอง แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย รน.5012 แยก

ทางหลวงชนบท รน.1016 - บา้นรงัแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 7,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 192,947,700              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 6,148,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 6,048,000                 

งบลงทนุ 6,048,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,048,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 6,048,000                    
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รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองรงัแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง ม. 39 6,048,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 100,800                   

งบลงทนุ 100,800                   

ครุภณัฑ์ 100,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทระนอง ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทระนอง ชดุ 1 30,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 153,832,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 153,832,000              

งบลงทนุ 153,832,000              

ครุภณัฑ์ 3,630,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,980,000                    

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

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทระนอง คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,202,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 150,202,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4004

 - บา้นน า้ตก อ.เมอืง จ.ระนอง แห่ง 1 8,625,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4005

 - บา้นทุ่งคา อ.เมอืง จ.ระนอง แห่ง 1 8,343,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นปลายคลอง อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 4,782,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นน า้ทุ่น อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นน า้ทุ่น อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นทรายอ่อน อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นนา อ.กะเปอร ์จ.ระนอง แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นนา อ.กะเปอร ์จ.ระนอง แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4005

 - บา้นบางพระใต ้อ.เมอืง, ละอุ่น จ.ระนอง แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4005

 - บา้นบางพระใต ้อ.เมอืง, ละอุ่น จ.ระนอง แห่ง 1 1,820,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4005

 - บา้นบางพระใต ้อ.เมอืง, ละอุ่น จ.ระนอง แห่ง 1 9,900,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4005

 - บา้นบางพระใต ้อ.เมอืง, ละอุ่น จ.ระนอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.5012 แยกทางหลวงชนบท 1016 -

 บา้นรงัแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นน า้ทุ่น อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.5036 แยกทางหลวงชนบท 1004 -

 บา้นคลองจ ัน่ อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รน.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น า้ตกบก

กราย อ.กระบุรี จ.ระนอง กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รน.5011 แยกทางหลวงชนบท 1007 - บา้นทุ่ง

ตาพล อ.ละอุ่น จ.ระนอง กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทระนอง กม. 299 18,310,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รน.5036 แยกทางหลวงชนบท รน.

1004 - บา้นคลองจ ัน่ อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 6,622,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 32,966,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 31,920,000                

งบลงทนุ 31,920,000                

ครุภณัฑ์ 1,100,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร แขวงทาง

หลวงชนบทระนอง ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบ

พกพา แขวงทางหลวงชนบทระนอง ชดุ 1 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,820,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,820,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รน.1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นนา 

อ.กะเปอร ์จ.ระนอง แห่ง 1 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.1006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นกระนยั อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4004 - บา้นน า้ตก อ.เมอืง จ.ระนอง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.1018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - น า้ตกสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.1020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - ศูนยว์จิยัป่าชายเลน อ.เมอืง จ.ระนอง แห่ง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.5012 แยกทาง

หลวงชนบท รน.1016 - บา้นรงัแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 1,880,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.4001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4005 - บา้นบางพระใต ้อ.เมอืง, ละอุ่น จ.ระนอง แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.5036 แยกทาง

หลวงชนบท รน.1004 - บา้นคลองจ ัน่ อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4004 - บา้นน า้ตก อ.เมอืง จ.ระนอง แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รน.1039 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นนา อ.กะเปอร ์จ.ระนอง แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 1,100,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 
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งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทระนอง แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 28,550,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 1,400,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 1,400,000                 

งบลงทนุ 1,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,400,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รน.

1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นน า้ทุ่น อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รน.

1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นกระนยั อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 700,000                      

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 11,400,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 11,400,000                

งบลงทนุ 11,400,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,400,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,400,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รน.

1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นปลายคลอง อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รน.

1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น า้ตกสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รน.

1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นนา อ.กะเปอร ์จ.ระนอง แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รน.

4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4005 - บา้นบางพระใต ้อ.เมอืง, ละอุ่น จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รน.

4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4004 - บา้นน า้ตก อ.เมอืง จ.ระนอง แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รน.

5012 แยกทางหลวงชนบท รน.1016 - บา้นรงัแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 1,900,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 8,450,000                 

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 8,450,000                 

งบลงทนุ 8,450,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,450,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,450,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย รน.1016 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นทรายอ่อน อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย รน.5011 แยกทาง

หลวงชนบท รน.1007 - บา้นทุ่งตาพล อ.ละอุ่น จ.ระนอง แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย รน.5036 แยกทาง

หลวงชนบท รน.1004 - บา้นคลองจ ัน่ อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 3,500,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 7,300,000                 

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 7,300,000                 

งบลงทนุ 7,300,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,300,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,300,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย รน.1004 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นทุ่งมะพรา้ว อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย รน.1014 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นปลายคลอง อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย รน.5012 แยกทางหลวงชนบท

 รน.1016 - บา้นรงัแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง แห่ง 1 2,800,000                    

กรมทา่อากาศยาน 128,070,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 128,070,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 128,070,000              

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 128,070,000              

งบลงทนุ 128,070,000              

ครุภณัฑ์ 128,070,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 128,070,000                 

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้ Digital CCTV จ านวน 32 กลอ้ง และ

ระบบควบคุมพื้นที่อาคารที่พกัผูโ้ดยสารท่าอากาศยานระนอง ต าบลราชกรูด

 อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ระบบ 1 11,800,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้ระบบจดัการรกัษาความปลอดภยัพื้นที่

การบนิ และเครือขา่ยดาวเทยีม ท่าอากาศยานระนอง ต าบลราชกรูด อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 41,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิแบบ 

EDS พรอ้มสายพานล าเลยีงสมัภาระ หอ้งควบคุมและอปุกรณ์ ท่าอากาศ

ยานระนอง ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 75,270,000                   

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 28,359,600                

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 10,134,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 10,134,100                

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 10,134,100                

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 10,134,100                

งบลงทนุ 10,134,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,134,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,134,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มจงัหวดัระนอง  ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 10,134,100                   

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 4,798,400                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,889,200                 

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

งบด าเนินงาน 789,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 789,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ

อนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 62,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        

โครงการบริหารจดัการและซอ่มแซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 2,100,000                 

บริหารจดัการเเละซอ่มเเซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 2,100,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,100,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการซอ่มเเซมทุ่นผูกจอดเรือ จงัหวดัระนอง จดุ 40 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดต ัง้ทุ่นผูกจอดเรือใหม่ จงัหวดัระนอง จดุ 30 1,500,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 755,000                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 755,000                   

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคใต)้ 755,000                   

งบด าเนินงาน 755,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 755,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 278,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 71,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 221,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 34,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,154,200                 

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 1,154,200                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 1,154,200                 

งบลงทนุ 1,154,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,154,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,154,200                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัระนอง กลา้ 110000 319,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัระนอง ไร่ 720 835,200                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 10,984,600                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,897,000                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 4,676,000                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 668,000                   

งบลงทนุ 668,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 668,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 668,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัระนอง ไร่ 100 518,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัระนอง กลา้ 30000 150,000                      
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การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 3,213,800                 

งบลงทนุ 3,213,800                 

ครุภณัฑ์ 1,634,300                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 549,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวทิยตุิดตามตวัชา้งป่า จงัหวดัระนอง ชดุ 2 549,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,085,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัชดุเคลือ่นที่เร็วผลกัดนัชา้งป่า จงัหวดั ชดุ 1 1,085,300                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,579,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,579,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคูกนัชา้ง จงัหวดัระนอง กโิลเมตร 2.5 1,462,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทุ่งหญา้ส าหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า จงัหวดั ไร่ 100 117,000                      

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 794,200                   

งบลงทนุ 794,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 794,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 794,200                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัระนอง กโิลเมตร 30 154,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัระนอง แห่ง 8 640,000                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 1,221,000                 

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 1,221,000                 

งบลงทนุ 1,221,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,221,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,221,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัระนอง ระวาง 54 324,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัระนอง กโิลเมตร 35 385,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจ ตรวจสอบ สอบทานแผนที่ป่าอนุรกัษต์ามกฎหมาย

 จงัหวดัระนอง จดุ 320 512,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 480,000                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 480,000                   

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคใต)้ 480,000                   

งบลงทนุ 80,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 80,000                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัระนอง กลา้ 1500 7,500                         

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัระนอง กลา้ 25000 72,500                        

งบอดุหนุน 100,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัระนอง หมู่บา้น 2 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 300,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัระนอง หมู่บา้น 3 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,607,600                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 4,607,600                 
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อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 3,992,700                 

งบลงทนุ 3,992,700                 

ครุภณัฑ์ 13,400                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 13,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,979,300                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,610,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัหน่วยพทิกัษป่์าเชีย่วเห

ลยีง เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าคลองนาคา จงัหวดัระนอง แห่ง 1 722,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3 - 4 

จ านวน 1 หลงั หน่วยพทิกัษป่์าละแม (น า้ตกจ าปูน) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า

ควนแม่ยายหม่อน จงัหวดัระนอง แห่ง 1 330,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงรื้อถอนและปูกระเบื้องพื้น (ส านกังาน) อทุยาน

แห่งชาติล  าน า้กระบุรี จงัหวดัระนอง แห่ง 1 124,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบริเวณที่ท  าการอทุยานแห่งชาติล  าน า้

กระบุรี (หอประชมุ) อทุยานแห่งชาติล  าน า้กระบุรี จงัหวดัระนอง แห่ง 1 433,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,368,700                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัระนอง กโิลเมตร 169 868,700                      

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดัระนอง แห่ง 1 1,500,000                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 614,900                   

งบลงทนุ 614,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 614,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 614,900                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 20000 58,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัระนอง ไร่ 100 95,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัระนอง ไร่ 390 191,100                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัระนอง ไร่ 550 258,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัระนอง ไร่ 12 12,300                        

กรมป่าไม ้ 2,442,500                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 656,000                   

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 656,000                   

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 656,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 2 140,000                      

งบรายจ่ายอื่น 516,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัระนอง หมู่บา้น 18 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัระนอง หมู่บา้น 15 300,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 522,800                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 522,800                   

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 399,700                   

งบด าเนินงาน 262,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 262,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 240,200                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 11,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 11,500                        

งบลงทนุ 87,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 87,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 87,000                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัระนอง กลา้ 30000 87,000                        

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัระนอง หมู่บา้น 1 50,000                        

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคใต ้ 123,100                   

งบด าเนินงาน 3,100                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,100                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 1,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500                           

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 600                           

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500                           

งบอดุหนุน 120,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 1 70,000                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,263,700                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 1,263,700                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,263,700                 

งบลงทนุ 1,263,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,263,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,263,700                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัระนอง กโิลเมตร 2 10,300                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัระนอง ไร่ 404 197,900                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัระนอง กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัระนอง กลา้ 267000 774,300                      

กระทรวงพลงังำน 1,872,600                 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 956,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 956,600                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 956,600                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 956,600                   

งบลงทนุ 956,600                   

ครุภณัฑ์ 79,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 54,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานพลงังานจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืง

ระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 120 

น้ิว ส านกังานพลงังานจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จอ 1 11,800                        
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ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา   

ส านกังานพลงังานจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 877,300                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 877,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานพลงังานจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั แห่ง 1 877,300                      

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 916,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 916,000                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 916,000                   

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 916,000                   

งบลงทนุ 916,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 916,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 916,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงเรียนบา้น

เกาะสนิไห ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

บา้นอ่าวเคย ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง สถานี 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเกาะสนิไห ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงระนอง แห่ง 1 333,000                      

กระทรวงมหำดไทย 278,344,700               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 37,451,400                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 188,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 188,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 188,000                   

งบรายจ่ายอื่น 188,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 188,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 36,423,400                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 36,423,400                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 32,923,400                

งบลงทนุ 32,923,400                

ครุภณัฑ์ 14,258,200                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,593,400                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัระนอง ต าบลเขานิเวศน์

 อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 2,593,400                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 11,664,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าอาคารหอประชมุจงัหวดัระนอง ต าบล

บางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 11,664,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,665,200                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 18,665,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

ระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 18,665,200                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 8,435,700                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,288,000                 

โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย ์(เพิม่ประสทิธภิาพการ

แกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย)์ 1,288,000                 

ขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยใ์นบทบาทของฝ่ายปกครอง 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัระนอง (ชดุปฏบิตัิการพเิศษฝ่ายปกครองจงัหวดัระนอง) คนั 1 1,288,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 6,147,700                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 6,147,700                 

การบริหารงานอ าเภอ 6,147,700                 

งบลงทนุ 6,147,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,147,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,867,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงกองรอ้ย อส.อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งบริเวณกองรอ้ย อส. แห่ง 1 2,667,900                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,279,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนทางเขา้บา้นพกันายอ าเภอกระบุรี จงัหวดั แห่ง 1 165,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั แห่ง 1 1,129,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอสุขส าราญ แห่ง 1 1,985,600                    

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 1,000,000                 

โครงการบริการจดัการออกบตัรผา่นแดนเพือ่อ านวยความสะดวกทางธุรกจิ 1,000,000                 

อ านวยการการออกหนงัสอืผา่นแดนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานออกหนงัสอืผ่านแดน  อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 1,000,000                    

กรมการพฒันาชมุชน 430,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 430,000                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 430,000                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 430,000                   

งบลงทนุ 430,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 430,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 430,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการระดบั 5-6 ส านกังานพฒันา

ชมุชนจงัหวดัระนอง  ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง หลงั 1 430,000                      

กรมทีด่นิ 857,800                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 857,800                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 857,800                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 857,800                   

งบลงทนุ 857,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 857,800                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 857,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบลบาง

ริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 857,800                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 145,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 145,000                   

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 145,000                   

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 145,000                   

งบลงทนุ 145,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 145,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 145,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค  

 ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 145,000                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 180,159,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 44,496,000                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 44,496,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ตามชายแดนระหวา่งประเทศ 44,496,000                

งบลงทนุ 44,496,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,496,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 44,496,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้กระบุรี บา้นหาดจกิ หมู่ที่ 5 

ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 15,496,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้กระบุรี หมู่ที่ 3,4 (ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิเหนือน า้ - ทา้ยน า้) ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ความยาว แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้กระบุรี บา้นหลมุพอลา่ง หมู่ที่ 

10 ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 8,000,000                    

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 19,700,000                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 19,700,000                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 19,700,000                

งบลงทนุ 19,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,700,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 19,700,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม  อ าเภอเมอืงระนอง

 จงัหวดัระนอง แห่ง 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวน า้พรุอ้นและปรบัปรุง

สวนสาธารณะรกัษะวาริน จงัหวดัระนอง แห่ง 1 16,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 14,248,000                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 14,248,000                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 14,248,000                

งบรายจ่ายอื่น 14,248,000                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัระนอง รายการ 1 14,248,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 97,367,200                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 87,367,200                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 87,367,200                

งบลงทนุ 87,367,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 87,367,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 87,367,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองหงาว เทศบาลต าบลหงาว อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัระนอง ความยาว 489 เมตร แห่ง 1 17,780,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางบอน หมู่บา้นปรางทพิย ์หมู่

ที่ 3 ต าบลบางบอน อ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 13,880,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองหงาว ระยะที่ 2 (ท ัง้ 2 ฝัง่) 

เทศบาลต าบลหงาว อ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง ความยาว 789 เมตร แห่ง 1 26,107,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองราชกรูด หมู่ที่ 3 ต าบลราชกรูด

 อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ความยาว 600 เมตร แห่ง 1 11,600,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองกะเปอร ์(ท ัง้ 2 ฝัง่) ต าบล

กะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง ความยาว 1,100 เมตร แห่ง 1 18,000,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 10,000,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 10,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีด

ระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชน จงัหวดัระนอง แห่ง 1 10,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,348,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 4,348,000                 

บริการดา้นช่าง 4,348,000                 

งบลงทนุ 4,348,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,348,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,348,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัระนอง ต าบลบางนอน อ าเภอเมอืง แห่ง 1 4,348,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 50,865,600                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 441,500                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 441,500                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 441,500                   

งบลงทนุ 441,500                   

ครุภณัฑ์ 441,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 110,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 5 110,500                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ตู ้ 5 21,500                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ตวั 10 17,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง ชดุ 5 14,500                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 10 30,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 331,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 5 331,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง 

ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบล

บางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 5 45,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอ ชดุ 10 38,000                        
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รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง เครื่อง 10 58,000                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 49,822,300                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 2,574,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 2,574,000                 

งบอดุหนุน 2,574,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,574,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 2,574,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารโรงยมิอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 18 

เมตร ยาว 40 เมตร บา้นปากจ ัน่ หมู่ที่ 4 ต าบลปากจ ัน่ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลปากจ ัน่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง แห่ง 1 2,574,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 12,812,000                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 535,000                   

งบอดุหนุน 535,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 535,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 535,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสระเกบ็น า้บา้นบางบอน หมู่ที่ 5 

บา้นบางบอน ต าบลล าเลยีง ขดุลอกดนิตะกอนพื้นสระ 8,180.66 

ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าเลยีง อ าเภอกระบุรี จงัหวดั แห่ง 1 535,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 12,277,000                

งบอดุหนุน 12,277,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,277,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 12,277,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นตรอกปรือ ต าบลน า้จดื องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้จดืนอ้ย

 อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง แห่ง 1 3,681,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

ส านกังานเทศบาลต าบลกะเปอร ์หมู่ที่ 1 ชมุชนตลาดบน ต าบลกะเปอร ์

เทศบาลต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง แห่ง 1 2,081,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาภูเขา ขนาดเลก็ ฝายหว้ย

เสยีด หมู่ที่ 2 บา้นหว้ยเสยีด ต าบลกะเปอร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง แห่ง 1 6,515,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 614,000                   

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 614,000                   

งบอดุหนุน 614,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 614,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 614,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มารี 

เทศบาลต าบล จ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุวรรณคีรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากจ ัน่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สองแพรก องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าเลยีง อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจนั

ทาราม เทศบาลต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ด่าน 

เทศบาลต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เชีย่วเหลีย่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางหนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางหนิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเปอร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเปอร ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

มสัยดิอตัเตาพกียีะห ์เทศบาลต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา 67 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งหงาว 

เทศบาลต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บาง

กลาง เทศบาลเมอืงบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ราชกรูด

 เทศบาลต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หาดสม้

แป้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดสม้แป้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

อลัฟาอซีนี องคก์ารบริหารส่วนต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนิ

ชา้ง หมู่ 3 เทศบาลต าบลปากน า้ท่าเรือ อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาฝาช ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลละอุ่น เทศบาลต าบลละอุ่น อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลละอุ่นเหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลละอุ่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลละอุ่น เทศบาลต าบลละอุ่น อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 4,800,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 4,800,000                 

งบอดุหนุน 4,800,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงระนอง อ าเภอเมอืงระนอง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเปอร ์อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 29,022,300                

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 23,520,000                

งบอดุหนุน 23,520,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,520,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 23,520,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยหว้ยหลดุ รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ รน.ถ.29-004 สายหว้ยหลดุ บา้นหว้ยหลดุ หมู่ที่ 2 

ต าบลล าเลยีง กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าเลยีง อ าเภอกระบุรี สาย 1 1,874,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รน.ถ.1-0006 สายริมคลองหงาว (ซอยเจริญราษฎร ์6) บา้นหงาว หมู่ที่ 1

 ต าบลหงาว กวา้ง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั สาย 1 2,190,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิถนนแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รน.ถ.28-001 สายบา้นบางพระเหนือ-บา้นในไร่ 

บา้นในไร่ หมู่ที่ 1 ต าบลบางพระเหนือ กวา้ง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา

 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 2,259,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

 สายทางเพชรเกษม - บา้นทุ่งหงาว (ช่วงแยกท่าสน-หวัท่า) หมู่ที่ 3 บา้น

ท่าฉาง ต าบลหงาว กวา้ง 6 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง สาย 1 2,014,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทบัไช

ยา-หนิกอง บา้นพรุตาโรย หมู่ที่ 5 ต าบลบางแกว้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,771 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง สาย 1 5,726,000                    
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รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนดว้ยพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รน.ถ.3-0001 สายประชานอ้มเกลา้ 1 - ซอยฝัง่คลองร่วมใจ

 หมู่ที่ 10 ต าบล จ.ป.ร.  กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง สาย 1 6,930,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนดว้ยพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ซอยวงัทู ้

หมู่ที่ 1 บา้นวงัทู ้ต าบลปากจ ัน่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง สาย 1 1,519,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ซอยหลงั

โรงเรียนบา้นละออง หมู่ที่ 1 ต าบลราชกูด กวา้ง 4 เมตร ยาว 530 เมตร

 หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,120 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลราชกูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง สาย 1 1,008,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 5,502,300                 

งบอดุหนุน 5,502,300                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,502,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 5,502,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเปอร ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบางกลาง เทศบาลเมอืงบาง

ริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง หลงั 1 3,032,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 601,800                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 601,800                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 304,300                   

งบลงทนุ 304,300                   

ครุภณัฑ์ 254,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบลบาง

ริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 134,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบล

บางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 4 70,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000                        
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 50,000                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 297,500                   

งบลงทนุ 297,500                   

ครุภณัฑ์ 297,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 297,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 6 102,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั เครื่อง 5 12,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น

 อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 5 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั ชดุ 5 19,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น 

อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 29,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 2,849,400                 

กรมคุมประพฤติ 20,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 20,000                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 20,000                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 20,000                     

งบลงทนุ 20,000                     

ครุภณัฑ์ 20,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network  

ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัระนอง  ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง 

จงัหวดัระนอง เครื่อง 2 20,000                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 53,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 53,000                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 53,000                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 53,000                     

งบลงทนุ 53,000                     

ครุภณัฑ์ 53,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 35,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 18 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัระนอง  ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ตวั 5 11,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัระนอง  ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ตู ้ 3 24,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัระนอง  ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืง

ระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 18,000                        

กรมราชทณัฑ์ 2,776,400                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,223,400                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,223,400                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,223,400                 

งบลงทนุ 2,223,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,223,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,223,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าจงัหวดั

ระนอง  ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 2,223,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 553,000                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 433,800                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 433,800                   

งบลงทนุ 433,800                   

ครุภณัฑ์ 433,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 314,600                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัระนอง  ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี เรือนจ าจงัหวดัระนอง  

ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 36,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ เรือนจ าจงัหวดัระนอง  ต าบลเขา

นิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 18 111,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ เรือนจ าจงัหวดัระนอง  ต าบลเขา

นิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 46,800                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 119,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงหอ้งประชมุ เรือนจ าจงัหวดัระนอง  ต าบลเขา

นิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 119,200                      

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 119,200                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 119,200                   

งบลงทนุ 119,200                   

ครุภณัฑ์ 119,200                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 119,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงหอ้งประชมุ เรือนจ าจงัหวดัระนอง  ต าบลเขา

นิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 119,200                      

กระทรวงแรงงำน 4,275,000                 

กรมการจดัหางาน 2,684,000                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,537,900                 

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 615,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     
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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 516,000                   

งบด าเนินงาน 516,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 516,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 132,300                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 26,300                     

งบด าเนินงาน 26,300                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,500                         

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 1,790,600                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,790,600                 

งบด าเนินงาน 1,790,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,693,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 240,000                      

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                         
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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                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,478,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,478,700                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,478,700                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 1,478,700                 

งบลงทนุ 1,478,700                 
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ครุภณัฑ์ 1,478,700                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,478,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะแบบตัง้พื้น ชนิดขบัเคลือ่นดว้ยระบบเกยีร ์ 

ต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีระไนแบบตัง้โตะ๊ ขนาดใบหนิเจยีร 150 มม.  

ต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีระไนแบบมอืถอื ขนาดใบหนิเจยีร 100 มม.  

ต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 3 14,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มมกิ ระบบอนิเวอรเ์ตอร ์LCD Full Digital 

ขนาด 250 แอมป์ ต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 2 1,076,000                    

รายการระดบัที1่: แท่นอดัไฮดรอลกิส ์ขนาด 60 ตนั  ต าบลบางนอน อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แท่น 1 90,000                        

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 112,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 112,300                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 112,300                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 112,300                   

งบลงทนุ 112,300                   

ครุภณัฑ์ 112,300                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 69,800                        

รายการระดบัที1่: ม่านปรบัแสง ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัระนอง ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 69,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ของ  ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

ระนอง  ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 42,500                        

กระทรวงวฒันธรรม 56,300                     

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 56,300                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 56,300                     

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 56,300                     

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 56,300                     

งบลงทนุ 56,300                     

ครุภณัฑ์ 56,300                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ระนอง  ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 41,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระนอง  ต าบลบางริ้น อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล  ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระนอง  ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง ตวั 1 13,600                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 295,812,434               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 98,261,600                
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แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 313,300                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 313,300                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 313,300                   

งบรายจ่ายอื่น 313,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 313,300                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 19,013,400                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 19,013,400                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 6,656,400                 

งบอดุหนุน 6,656,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,656,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 2,948,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 3,708,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 12,357,000                

งบอดุหนุน 12,357,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,357,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 5,329,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 7,028,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 240,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 240,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 240,000                   

งบรายจ่ายอื่น 240,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 240,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 74,427,400                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 74,427,400                

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,902,900                 

งบอดุหนุน 4,902,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,902,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 789,800                      

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 803,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 3,309,800                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 69,524,500                

งบอดุหนุน 69,524,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 69,524,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 60,493,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,896,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,797,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,716,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,620,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,267,500                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,384,200                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,384,200                 

งบลงทนุ 1,384,200                 

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

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง 

ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง 

ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา   ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง 

ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง ต าบล

บางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง 

ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง 

ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ตู ้ 3 12,900                        รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืง

ระนอง จงัหวดัระนอง  

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง 

ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืง

ระนอง จงัหวดัระนอง 

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง 

ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 120,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง   

ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง รายการ 1 120,700                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 575,900                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 575,900                   

งบลงทนุ 575,900                   
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ครุภณัฑ์ 575,900                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 575,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืง

ระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 22 352,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 22 83,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง 

ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 1,840,000                 

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 1,840,000                 

งบอดุหนุน 1,840,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 2 1,840,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงที่พกัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ค่ายลูกเสอืจงัหวดั

ระนอง ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง หลงั 2 1,840,000                    

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 331,900                   

จดัการศึกษานอกระบบ 331,900                   

งบลงทนุ 331,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 331,900                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 20,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าจดัท าป้ายชือ่อาคาร ส านกังาน กศน.จงัหวดัระนอง 

ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 20,900                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 311,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังาน กศน.จงัหวดั

ระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 311,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 135,500                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 135,500                   

งบลงทนุ 135,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 135,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 135,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอกะเปอร ์

ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง แห่ง 1 88,500                        
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอละอุ่น ต าบล

บางแกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง แห่ง 1 47,000                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 162,414,434              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 931,154                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 931,154                   

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 931,154                   

งบด าเนินงาน 931,154                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 931,154                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 931,154                      

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนกระบุรี

วทิยา ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 85,730,600                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 82,370,600                

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 82,370,600                

งบอดุหนุน 82,370,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 82,370,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 17609 82,370,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 17609 11,269,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 17609 6,191,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 17609 6,460,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 17609 9,054,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 17609 49,395,000                   

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 3,360,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 3,360,000                 

งบลงทนุ 3,360,000                 

ครุภณัฑ์ 1,200,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหาดสม้แป้น ต าบลหาดสม้แป้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนทบัหลสุีริยวงศ ์ต าบลมะม ุอ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนกระบุรี ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นส านกั ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนทุ่งตาพลวทิยา ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง ชดุ 1 200,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04850000 จงัหวดัระนอง

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนละอุ่นวทิยาคาร ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,160,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหาดสม้แป้น ต าบลหาดสม้แป้น อ าเภอเมอืง

ระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนทบัหลสุีริยวงศ ์ต าบลมะม ุอ าเภอกระบุรี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนกระบุรี ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นส านกั ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร ์ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนทุ่งตาพลวทิยา ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนละอุ่นวทิยาคาร ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น แห่ง 1 360,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 74,813,480                

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 686,760                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 686,760                   

งบลงทนุ 686,760                   

ครุภณัฑ์ 686,760                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 686,760                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งมะพรา้ว ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บกกราย ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปลายคลอง ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้จดืนอ้ย ต าบลน า้จดืนอ้ย อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สุวรรณคีรี ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

มชัฌมิวทิยา ต าบลมะม ุอ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยเสยีด ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นา ต าบลบา้นนา อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนชาติ

เฉลมิ ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นกงาง ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขจดัภยั ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองของ ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 10 14,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หาดทรายด า ต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หาดทรายด า ( สาขาบา้นหนา้นอก) ต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ก าพวน ต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทะเลนอก ต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งมะพรา้ว ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนทบัหลสุีริยวงศ ์ต าบลมะม ุอ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยเสยีด ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสุขส าราญ ต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 42,116,420                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 37,582,400                

งบลงทนุ 37,582,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,582,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นทุ่งหงาว 

ต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นทองหลาง 

ต าบลบา้นนา อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นบางกลว้ย

นอก ต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง หลงั 1 600,000                      

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

ต าบลน า้จดืนอ้ย อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นบางหนิ 

ต าบลบางหนิ อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นหนิววั 

ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นทุ่งมะพรา้ว 

ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,992,200                   

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

บา้นหาดจกิ ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา97 (บา้นบาง

บอน) ต าบลล าเลยีง อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นบางหนิ ต าบลบางหนิ 

อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนนิคมสงเคราะห ์ต าบลจ.ป.ร.

 อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง หลงั 1 6,822,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นเกาะพยาม 

ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง หลงั 1 413,000                      

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

น า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง หลงั 1 393,000                      

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

อนุบาลบา้นด่าน ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง หลงั 1 12,801,200                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,534,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ต าบลบาง

ริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 671,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแหลมนาว ต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดั แห่ง 1 339,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดทรายด า ต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง แห่ง 1 407,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองของ ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นภูเขาทอง ต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ แห่ง 1 104,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนระวริาษฎรบ์  ารุง ต าบลบางพระเหนือ อ าเภอละอุ่น แห่ง 1 111,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนา ต าบลบา้นนา อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง แห่ง 1 73,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทองหลาง ต าบลบา้นนา อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดั แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๖๗ (บา้นนาพรุ) ต าบลนาคา อ าเภอสุข แห่ง 1 263,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสุขส าราญ ต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ แห่ง 1 64,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางกลาง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง แห่ง 1 187,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขจดัภยั ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง แห่ง 1 83,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสงเคราะห ์ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดั แห่ง 1 461,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะพยาม ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมอืงระนอง แห่ง 1 314,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะชา้ง ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมอืงระนอง แห่ง 1 186,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 855,900                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นเกาะสนิไห ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 788,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนบา้นท่าฉาง ต าบลห

งาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 67,900                        

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,702,920                 

งบลงทนุ 2,702,920                 

ครุภณัฑ์ 2,702,920                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 59,600                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา97 (บา้นบางบอน) ต าบลล าเลยีง อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ใบ 2 10,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนิววั ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ใบ 2 10,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ขจดัภยั ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ใบ 2 13,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

บางกุง้ ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ทะเลนอก ต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง ใบ 2 18,400                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 871,800                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบางขนุแพ่ง 

ต าบลบางพระเหนือ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งมะพรา้ว 

ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบางกลว้ยนอก 

ต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา97 (บา้น

บางบอน) ต าบลล าเลยีง อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหาดจกิ ต าบล

ปากจ ัน่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี ต าบล

ปากจ ัน่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นก าพวน ต าบลก า

พวน อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา97 (บา้น

บางบอน) ต าบลล าเลยีง อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นปลายคลอง ต าบล

น า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นทุ่งหงาว ต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง จอ 1 35,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,673,320                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

กระบุรี ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นทองหลาง ต าบลบา้นนา อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ทบัหลสุีริยวงศ ์ต าบลมะม ุอ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนชาติเฉลมิ ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนิววั 

ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นทะเล

นอก ต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นบก

กราย ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหาด

ทรายด า ( สาขาบา้นหนา้นอก) ต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งห

งาว ต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนกงาง

 ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

สนิไห ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขจดั

ภยั ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา 

ต าบลบา้นนา อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทองหลาง ต าบลบา้นนา อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ล าเลยีง ต าบลล าเลยีง อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปลาย

คลอง ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 9 14,220                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ของ ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งหงาว ต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเกาะสนิไห ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นล าเลยีง ต าบลล าเลยีง อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา97 (บา้นบางบอน) ต าบลล าเลยีง 

อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นล าเลยีง ต าบลล าเลยีง อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนมชัฌมิวทิยา ต าบลมะม ุอ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบกกราย ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,831,100                 

งบลงทนุ 1,831,100                 

ครุภณัฑ์ 1,831,100                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 460,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ต าบล

บางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง เครื่อง 8 128,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04850000 จงัหวดัระนอง

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั เครื่อง 39 97,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดั เครื่อง 4 12,400                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ต าบลบางริ้น 

อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ต าบลบางริ้น 

อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 2 12,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 4 22,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ต าบลบาง

ริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ตวั 1 19,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,342,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา97 (บา้นบางบอน) ต าบลล าเลยีง อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

นิคมสงเคราะห ์ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา97 (บา้นบางบอน) ต าบลล าเลยีง อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนกงาง ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นทุ่งมะพรา้ว ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนนิคมสงเคราะห ์ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นขจดัภยั

 ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหาด

ทรายด า ต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา ๖๗ (บา้นนาพรุ) ต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหาด

ทรายด า ต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๖๗ (บา้นนา

พรุ) ต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง ชดุ 1 120,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นบางหนิ ต าบลบางหนิ อ าเภอ ชดุ 1 135,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 29,084,800                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 27,884,400                

งบลงทนุ 27,884,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,884,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,906,100                   

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

พชิยัรตันาคาร ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง หลงั 1 5,243,500                    

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

กะเปอรว์ทิยา  ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง หลงั 1 19,662,600                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนกะเปอรว์ทิยา ต าบล

กะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง แห่ง 1 1,275,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,431,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปากจ ัน่วทิยา ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดั แห่ง 1 768,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกะเปอรว์ทิยา ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดั แห่ง 1 172,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสตรีระนอง ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง แห่ง 1 284,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกระบุรีวทิยา ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดั แห่ง 1 206,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 271,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนละอุ่นวทิยาคาร 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง แห่ง 1 271,900                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกะเปอร์

วทิยา ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนปากจ ัน่

วทิยา ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 1,120,200                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 240,200                   

งบลงทนุ 240,200                   

ครุภณัฑ์ 240,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 168,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 3 97,200                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง ใบ 2 13,600                        
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ตู ้ 1 49,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 23,200                        

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 880,000                   

งบอดุหนุน 880,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 880,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 880,000                      

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,805,300                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 1,750,100                 

งบลงทนุ 1,750,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,750,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 846,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครูแบบ 203/27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์38 

ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง หลงั 1 846,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 904,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์38 ต าบล

ราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 904,000                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 55,200                     

งบลงทนุ 55,200                     

ครุภณัฑ์ 55,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

 38 ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 2 28,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 27,200                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์38 ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง ตวั 2 27,200                        

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 85,000                     

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 85,000                     

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 85,000                     

งบด าเนินงาน 85,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 85,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 85,000                        

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 254,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 254,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 36,000                     

งบด าเนินงาน 36,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 36,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 10,000                     

งบด าเนินงาน 10,000                     
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 208,000                   

งบด าเนินงาน 208,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 208,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 208,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 19,700,400                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 15,080,400                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 15,080,400                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 15,080,400                

งบอดุหนุน 15,080,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,080,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 15,080,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 2,902,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 667,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,305,900                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,378,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 8,826,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,620,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 4,180,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 4,180,000                 

งบลงทนุ 4,180,000                 

ครุภณัฑ์ 4,180,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,180,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการนิวเมติกสไ์ฮดรอลกิสแ์ละระบบ

ควบคุมอตัโนมตั ิ วทิยาลยัการอาชพีกระบุรี ต าบลน า้จดืนอ้ย อ าเภอกระบุรี ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ช่วยการสอน  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

ระนอง ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 10 1,180,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 440,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 440,000                   

งบลงทนุ 440,000                   

ครุภณัฑ์ 440,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 440,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุแบบอเิลก็ทรอนิกสช์นิดอ่านค่ามมุไดล้ะเอยีด 

5 ฟิลปิดา(ระบบอตัโนมตั)ิ  วทิยาลยัเทคนิคระนอง  ต าบลบางนอน อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 4 440,000                      

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 15,436,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 15,436,000                

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 15,436,000                

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 15,436,000                

งบลงทนุ 15,436,000                

ครุภณัฑ์ 282,000                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 282,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืง

ระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 6 282,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,154,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,154,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน คสล. 3 ชัน้ ขนาด 12 หอ้งเรียน เน้ือที่ 2,088

 ตารางเมตร แบบ 212 ล. /57 (รวมราคาตา้นแผ่นดนิไหว) ตอกเสาเขม็ 

คอร. ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง หลงั 1 15,154,000                   

กระทรวงสำธำรณสขุ 114,401,300               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 114,155,700              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 110,576,700              

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 110,576,700              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 110,576,700              

งบลงทนุ 110,576,700              

ครุภณัฑ์ 5,360,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 

ปอนด ์โรงพยาบาลกระบุรี ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 1,350,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 460,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลกะเปอร ์ต าบลกะเปอร ์อ าเภอ

กะเปอร ์จงัหวดัระนอง ชดุ 1 460,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลระนอง ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 3,550,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 105,216,700                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,627,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวัเป็น) เป็น

อาคาร คสล.3 ชัน้พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลละอุ่น ต าบลบางพระใต ้อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง หลงั 1 9,627,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 95,589,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารอบุตัิเหต-ุหออภบิาลผูป่้วยหนกัและผ่าตดั เป็น

อาคาร คสล. 4 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 5,817 ตารางเมตร (โครงสรา้ง

ตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลระนอง ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง หลงั 1 95,589,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,579,000                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 3,579,000                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 3,579,000                 

งบลงทนุ 3,579,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,579,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,579,000                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงระนอง ต าบลเขานิเวศน ์ หลงั 1 1,193,000                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอกระบุรี ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี หลงั 1 1,193,000                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอละอุ่น ต าบลบางพระใต ้อ าเภอละ หลงั 1 1,193,000                    

กรมควบคุมโรค 245,600                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 88,900                     

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 88,900                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 88,900                     

งบลงทนุ 88,900                     

ครุภณัฑ์ 88,900                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 84,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ท่าเรือระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าเรือระนอง ต าบล

บางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าเรือระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืง

ระนอง จงัหวดัระนอง ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่าเรือ

ระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 156,700                   

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 156,700                   

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 156,700                   

งบลงทนุ 156,700                   

ครุภณัฑ์ 156,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 156,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 

11.5 ระนอง ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 4 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ศูนย์

ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืง

ระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ต าบล

เขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง ต าบล

เขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 1 7,100                         

กระทรวงอตุสำหกรรม 745,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 745,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 745,000                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 745,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 745,000                   

งบลงทนุ 745,000                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 745,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 745,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง หลงั 15 745,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 4,658,000                 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 4,658,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,658,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 2,738,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 2,738,000                 

งบอดุหนุน 2,738,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,738,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันิคมปากจ ัน่ ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหาดสม้แป้น ต าบลหาดสม้แป้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง วดั 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัระวมิงคลธรรม ต าบลบางพระเหนือ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจนัทาราม ต าบลน า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง วดั 1 866,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธรรมาวุธาราม ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัทอง ต าบลบา้นนา อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง วดั 1 40,000                        

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 1,920,000                 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 1,920,000                 

งบอดุหนุน 1,920,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดับา้นห

งาว ต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 1,920,000                    

หน่วยงำนของศำล 42,874,600                

ส านกังานศาลยตุธิรรม 42,874,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 42,874,600                

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 42,874,600                

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 42,874,600                

งบรายจ่ายอื่น 42,874,600                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดัระนอง ขนาด 12 

บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง แห่ง 1 41,410,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดัระนอง 

ขนาด 12 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลบางริ้น อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 1,464,600                    

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 24,694,400                

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   
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งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัระนอง  ต าบลบางริ้น 

อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัระนอง  ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัระนอง  ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานอยัการสูงสุด 24,559,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 24,559,200                

การอ านวยความยตุธิรรม รกัษาผลประโยชนข์องรฐั และคุม้ครองสทิธปิระชาชน 24,559,200                

งานอ านวยความยตุธิรรมทางอาญา 24,559,200                

งบรายจ่ายอื่น 24,559,200                

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการจงัหวดัระนอง 

พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง แห่ง 1 24,348,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังาน

อยัการจงัหวดัระนอง พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลเขานิเวศน์

 อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 210,600                      

รฐัวิสำหกจิ 23,831,400                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 15,696,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 15,594,000                

โครงการส่งเสริมและพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 15,594,000                

พฒันาพื้นทีส่วนป่าทีม่ศีกัยภาพใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 15,594,000                

งบลงทนุ 15,594,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,594,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,744,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัช ัน้เดยีว 1 หอ้งนอน ขนาด 6.5 x 8 เมตร พื้นที่

ใชส้อย 52 ตารางเมตร ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง หลงั 6 3,744,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,265,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว ขนาด 10 x 30 เมตร 

พื้นที่ใชส้อย 300 ตารางเมตร ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง หลงั 1 5,265,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 830,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปา ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์ ระบบ 1 830,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,030,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตภายในโครงการ ขนาดกวา้ง 4 เมตร

 หนา 12 เซนติเมตร ระยะทาง 1 กโิลเมตร ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์ แห่ง 1 3,030,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,725,000                    

รายการระดบัที1่: ลานที่พกัแรมกลางแจง้ ขนาด 2,260 ตารางเมตร ต าบล

กะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง แห่ง 1 1,740,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละสิง่ประกอบภูมทิศัน ์ต าบลกะเปอร ์

อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง หน่วย 1 985,000                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 102,000                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 102,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 102,000                   

งบอดุหนุน 102,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัระนอง ไร่ 100 102,000                      

การประปาส่วนภูมภิาค 620,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 620,000                   

โครงการพฒันาเมอืงทอ่งเทีย่วหลกัใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ (Smart City) และมรีะบบ

ขนส่งมวลชน (Monorail) 620,000                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ (ภาคใต)้ 620,000                   

งบลงทนุ 620,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 620,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 620,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ แยกขวาก่อนถงึพดีา้รีสอรท์

 หมู่ 1 ต าบลบางริ้น อ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 620,000                      

การเคหะแหง่ชาติ 7,515,400                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 7,515,400                 

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 7,515,400                 

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 7,515,400                 

งบอดุหนุน 7,515,400                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,515,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดัระนอง (ลวุงั) ต าบลเขานิเวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 7,515,400                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 223,902,300               

จงัหวดัระนอง 189,248,500              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 189,248,500              

การพฒันาดา้นสงัคม 43,711,000                

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 8,000,000                    

ส่งเสริมมาตรฐานการผลติ และแปรรูปสนิคา้เพือ่เพิม่มลูค่า 378,000                   

งบด าเนินงาน 378,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 378,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 19,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 19,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 304,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 304,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 5,000                         
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ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนตลอดช่วงชวีติ 2,621,200                 

งบด าเนินงาน 2,621,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,621,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 91,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 519,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 4,200                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 4,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,385,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,385,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 293,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 94,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 234,000                      

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพือ่การพฒันาสู่เมอืงน่าอยู่ 30,206,000                

งบลงทนุ 30,206,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,206,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: เปลีย่นท่อส่งน า้จากท่อซเีมนตใ์ยหนิเป็นท่อ PVC ต าบล

ก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง แห่ง 1 17,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 516,000                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อบาดาล ซอยสุขสมหวงั หมู่ที่ 3 ต าบลม่วงกลวง 

อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง แห่ง 1 258,000                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อบาดาล บา้นม่วงกลวง  หมู่ที่ 1 ต าบลม่วงกลวง 

อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง แห่ง 1 258,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 12,690,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 2.675 กโิลเมตร ซอยหนองผาก หมู่ที่ 7 ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอกระ สายทาง 1 12,690,000                   

เสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนเอาชนะยาเสพตดิ 2,505,800                 

งบด าเนินงาน 2,505,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,505,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 210,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 516,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 406,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 406,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 9,600                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดันิทรรศการ ป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าวดีทีศันเ์สนอผลการด าเนินงานระยะเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 3 นาที 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าไวนิล / โฟมบอรด์ TO BE NUMBER ONE 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกวด 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถ 6 ลอ้ บรรทุกอปุกรณ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถตูพ้รอ้มน า้มนัเชื้อเพลงิ 0 75,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าบูธ 0 151,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการแสดงบนเวที 0 141,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการแสดงหนา้บูธ 0 14,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล พรอ้มติดต ัง้โครงไม ้ 0 8,000                         
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 570,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 570,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 79,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 47,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 11,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 16,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 118,000                      

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 37,465,300                

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาผลกระทบจากอทุกภยั 19,813,100                

งบลงทนุ 19,813,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,813,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 19,813,100                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ ชนิดกลม 

พรอ้มบ่อพกัน า้ หมู่ที่ 1 ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง แห่ง 1 5,495,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ แบบรางว ี 

พรอ้มบ่อพกัน า้ หมู่ที่ 1 ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง แห่ง 1 3,453,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ แบบรางปิดฝา

ตะแกรงเหลก็ หมู่ที่ 1 ต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 10,864,000                   

ส่งเสริมการอนุรกัษแ์ละพฒันาการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 15,894,200                

งบด าเนินงาน 15,894,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,894,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 97,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเจา้หนา้ที่ 0 97,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าวดีทีศันส์รุปผลงาน 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเกยีรติบตัรพรอ้มกรอบ 0 9,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าท าป้าย RANONG NO FOAM 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าท าป้ายประชาสมัพนัธร์ณรงคก์ารลดใชถ้งุพลาสติก 

และเลกิการใชโ้ฟม 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 366,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 366,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 22,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 11,950                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 15,244,250                   

ป้องกนั และฟ้ืนฟูการบกุรุกท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,758,000                 

งบด าเนินงาน 90,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเจา้หนา้ที่ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 32,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าป้ายนิเทศ 0 32,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 21,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 7,800                         
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รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 18,000                        

งบลงทนุ 1,668,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,668,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,668,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่อ  าเภอกะเปอรแ์ละอ าเภอเมอืง

ระนอง จงัหวดัระนอง ไร่ 200 1,278,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าบกในพื้นที่อ  าเภอเมอืงระนอง หมู่ที่ 4   จงัหวดั ไร่ 100 390,000                      

การพฒันาดา้นเกษตร 65,723,300                

ยกระดบัเสน้ทางคมนาคมเพือ่รองรบัการผลติและการขนส่งภาคการเกษตร 59,981,700                

งบลงทนุ 59,981,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,981,700                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 34,458,900                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยบางลดั-หวัท่า หมู่ที่ 

4 ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง ขนาด กวา้ง 5.00 เมตร สายทาง 1 1,524,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยคอกควาย  หมู่ที่ 3 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง ขนาด กวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1,100.00 เมตร สายทาง 1 4,179,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยทอนหลงุ หมู่ที่ 3 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง ขนาด กวา้ง 5.00 เมตร สายทาง 1 3,794,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยหว้ยใหญ่   หมู่ที่ 3 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง ขนาด กวา้ง 4.00 เมตร สายทาง 1 1,111,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนประชาสงเคราะห์

 2 หมู่ที่ 5 ต าบล จ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ขนาด กวา้ง 6.00 

เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร สายทาง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 3.850 กโิลเมตร ซอยหว้ยรากไม ้  หมู่ที่ 7 ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอ

กระบุรี จงัหวดัระนอง สายทาง 1 16,350,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 25,522,800                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต โดยวธิ ีPavement

 In-Place recycling สายทางบา้นทบัไชยา-บา้นเนินหนิกอง หมู่ที่ 5 ต าบล

บางแกว้ อ าเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง ขนาด กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 5,362,800                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิแอสฟลัติกคอนกรีต พรอ้มไหลท่างคอนกรีตเสริม

เหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 4.475 กโิลเมตร บา้นด่าน หมู่ที่ 1 

ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง สายทาง 1 13,033,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตซอยในไร่  หมู่ที่ 5

 ต าบลบางใหญ่ อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1,900.00 เมตร สายทาง 1 4,090,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตซอยวงแหวน หมู่

ที่ 4 ต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง ช่วงที่ 1 ขนาด กวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 1,245.00 เมตร สายทาง 1 3,037,000                    

พฒันาศกัยภาพเกษตรกรตามแนวทางการเกษตรแบบพึง่พาตนเองไดต้ามหลกั

เศรษฐกจิพอเพยีง 3,938,200                 

งบด าเนินงาน 3,235,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,235,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 369,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 278,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 278,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าสือ่สิง่พมิพ์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,522,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,522,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 203,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 42,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 375,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 100,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 33,600                        

งบลงทนุ 702,500                   

ครุภณัฑ์ 702,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 187,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ เกา้อี้  จงัหวดัระนอง ชดุ 5 187,500                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพโปรเจค็เตอร ์ จงัหวดัระนอง เครื่อง 5 300,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 215,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงพรอ้มอปุกรณ์  จงัหวดัระนอง ชดุ 5 175,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบพกพา จงัหวดัระนอง เครื่อง 5 40,000                        

ยกระดบัพชืเศรษฐกจิจงัหวดัระนอง 1,803,400                 

งบด าเนินงาน 1,803,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,803,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน แนะน า เปิดตวั และจ าหน่ายกาแฟ

ระนอง รวมท ัง้ผลติภณัฑเ์ด่นของระนอง ภายใตโ้ครงการเสริมสรา้ง

ศกัยภาพและการตลาด กาแฟ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 50,600                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 50,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 430,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 42,348,900                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานรองรบัการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ 29,441,200                

งบลงทนุ 29,441,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,441,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,306,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนและลานจอดรถบริเวณกจิกรรม ค่ายเยาวชน

และกจิกรรม ลานกางเต็นทภ์ายในอทุยานแห่งชาติแหลมสน หมู่ที่ 4 ต าบล

ม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง แห่ง 1 1,409,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยเขตรกัษาพนัธุส์ตัว ์

ป่าคลองนาคา หมู่ที่ 1 ต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง ขนาด 

กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร สายทาง 1 2,120,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะ

ระนอง หมู่ที่ 4 ต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ขนาด กวา้ง 

4.00 เมตร ระยะทาง 264.00 เมตร สายทาง 1 777,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,881,000                    



58 / 59

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04850000 จงัหวดัระนอง

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมลานจอดรถ และถนนภายในอทุยาน

แห่งชาติแหลมสน หมู่ที่ 4 ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง แห่ง 1 4,881,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,254,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาที่พกั พรอ้มหอ้งน า้ และหอ้งสุขาอทุยาน

แห่งชาติน า้ตกหงาว หมู่ที่ 1 ต าบลหงาว อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 1,319,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว หน่วยพทิกัษอ์ทุยาน

แห่งชาติ ที่ รน.1 (เกาะชา้ง) ในเขตอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง หมู่ที่ 2 

ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง หลงั 1 1,159,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาพกัผ่อนแบบที่ ๑ หน่วยพทิกัษอ์ทุยาน

แห่งชาติ ที่รน.1 (เกาะชา้ง) ในเขตอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง หมู่ที่ 2 

ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง หลงั 1 922,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสวนสาธารณะเทศบาลต าบลน า้จดื หมู่ที่ 3 ต าบล

น า้จดื อ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง แห่ง 1 16,854,200                   

เพิม่ศกัยภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการทอ่งเทีย่ว 6,531,200                 

งบด าเนินงาน 3,218,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,218,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 768,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 885,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายคตัเอาทพ์รอ้มติดต ัง้ หรือท า 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผูเ้ชีย่วชาญในการพฒันาและยกระดบั

สถานประกอบการใหไ้ดม้าตรฐาน 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าป้ายหรือตราสญัลกัษณ์ 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าผลติสือ่มลัติมเีดยี และเผยแพร่ในโซเชยีลมเีดยี 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,390,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,390,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 7,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 144,000                      

งบลงทนุ 3,312,500                 

ครุภณัฑ์ 3,312,500                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,832,500                    

รายการระดบัที1่: กระดานเคลือ่นยา้ยผูบ้าดเจบ็ (Long spinal board) ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานเคลือ่นยา้ยผูบ้าดเจบ็ (Long spinal board) เด็ก ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ดามหลงัชนิดส ัน้ (KED) ชดุ 30 195,000                      

รายการระดบัที1่: เฝือกลมสุญญากาศชนิดบางส่วน ชดุ 30 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้ตาลในเลอืด (DTX) เครื่อง 25 137,500                      

รายการระดบัที1่: แผ่นรองปัม้หวัใจ (CPR board) แผ่น 25 87,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเฝือกไมด้ามแขนขา ชนิด 4 ชิ้น ชดุ 25 62,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจ (AED) เครื่อง 10 1,300,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 480,000                      

รายการระดบัที1่: วทิยสุือ่สารชนิดมอืถอื  จงัหวดัระนอง เครื่อง 20 240,000                      

รายการระดบัที1่: วทิยสุือ่สารชนิดประจ าที่ จงัหวดัระนอง เครื่อง 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบทวนสญัญาณ (Repeater) จงัหวดัระนอง ระบบ 2 90,000                        

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วต่อเน่ืองตลอดปี 5,876,500                 

งบด าเนินงาน 5,331,500                 



59 / 59

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04850000 จงัหวดัระนอง

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,331,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 73,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานอาบน า้แร่แลระนอง 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 97,200                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 97,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 130,700                      

งบลงทนุ 545,000                   

ครุภณัฑ์ 545,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 160,000                      

รายการระดบัที1่: เรือคายคั แบบ 3 ที่น ัง่ จงัหวดัระนอง ล า 5 160,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 385,000                      

รายการระดบัที1่: เรือคายคั แบบ 2 ที่น ัง่ จงัหวดัระนอง ล า 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรยานน า้ไฟเบอรก์ลาสเสริมใยแกว้รูปสตัว ์แบบ 2 ที่น ัง่ 

 จงัหวดัระนอง ล า 5 310,000                      

ประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดดา้นการทอ่งเทีย่ว 500,000                   

งบด าเนินงาน 500,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาระบบใหบ้ริการขอ้มูลแก่นกัท่องเที่ยว

ในรูปแบบ Mobile Application (ภาษาองักฤษ) 0 500,000                      

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 34,653,800                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 34,653,800                

โครงการดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 1,800,000                 

แหลง่เรียนรูป้ระมงเพือ่การทอ่งเทีย่ว 1,800,000                 

งบลงทนุ 1,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารพรอ้มตูแ้สดงพนัธุส์ตัวน์ า้ ต าบลราชกรูด 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง แห่ง 1 1,800,000                    

โครงการบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 32,853,800                

ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มและน า้กดัเซาะตลิง่คลองกะเปอร ์บา้นฝ่ายทา่ หมูท่ี ่๔ 

และบา้นกงษ ีหมูท่ี ่๕ ต.กะเปอร ์ อ.กะเปอร ์ จ.ระนอง 32,853,800                

งบลงทนุ 32,853,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,853,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 32,853,800                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมและน า้กดัเซาะตลิง่คลอง

กะเปอร ์บา้นฝ่ายท่า และบา้นกงษ ีต าบลกะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์จงัหวดั แห่ง 1 32,853,800                   


