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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 22,757,850,214           

จงัหวดัสงขลา 22,757,850,214           

ส านักนายกรฐัมนตรี 8,640,800                 

กรมประชาสมัพนัธ์ 7,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 7,000,000                 

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 7,000,000                 

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ครุภณัฑ์ 7,000,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศ

ไทย ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ระบบ เอฟ.เอม็. 1 ระบบ 1 7,000,000                    

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 1,256,000                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 48,000                     

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 48,000                     

การบริหารทรพัยากรบคุคลใหส้ามารถขบัเคลือ่นองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 48,000                     

งบด าเนินงาน 48,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 1 48,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,208,000                 

แผนและยทุธศาสตรเ์พือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ 1,208,000                 

การบริหารจดัการเพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศสู่การปฏบิตัใินระดบัพื้นที่ 1,208,000                 

งบด าเนินงาน 1,208,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 950,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 49,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 637,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรกัษาความปลอดภยั คน 0 470,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนต์ คน 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการก าจดัปลวกและแมลง ปี 0 37,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 9,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 19,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 61,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 9,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 258,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 10,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 150,400                      

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))
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แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 39 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

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

กระทรวงกลาโหม 60,150,100                

กองทพัอากาศ 19,657,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 19,657,800                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 19,657,800                

การเตรียมและใชก้ าลงั 18,474,000                

งบลงทนุ 18,474,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,474,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 18,474,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 18,474,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2001 (อาคารศูนยป์ฏบิตัิการ

กองบนิ) ที่ บน.56 ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา งาน 0 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2003 (อาคาร ผสอ.ฯ) ที่ บน.

56 ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา งาน 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2034 (บก.ฝูง.561) ที่ บน.56

 ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา งาน 0 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3057 (เรือนแถวพกัอาศยั

มาตรฐาน) ที่ บน.56 ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา งาน 0 1,158,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3069 (เรือนแถวพกัอาศยั

มาตรฐาน) ที่ บน.56 ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา งาน 0 1,158,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3070 (เรือนแถวพกัอาศยั

มาตรฐาน) ที่ บน.56 ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา งาน 0 1,158,000                    

การส่งก าลงัและซอ่มบ ารุง 1,183,800                 

งบลงทนุ 1,183,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,183,800                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 1,183,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และสิง่ก่อสรา้งอืน่ ๆ ท ัว่ไป งาน 0 1,183,800                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงสจีราจร, ราวกนัตก (Guard Rail) และถนน

ทางขึ้น-ลง ที่ สร.หญ. ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 0 1,183,800                    

กองบญัชาการกองทพัไทย 40,492,300                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 40,492,300                
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โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 40,492,300                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 18,383,300                

งบลงทนุ 18,383,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,383,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 18,383,300                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบล

สะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา กม. 2.73 6,198,400                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็  ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา กม. 0.43 1,193,900                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา กม. 0.36 1,001,900                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็  ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา กม. 0.48 1,357,600                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ี

จงัหวดัสงขลา กม. 2 1,049,400                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ี

จงัหวดัสงขลา กม. 2.3 1,220,600                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ี

จงัหวดัสงขลา กม. 2.8 1,519,600                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ี

จงัหวดัสงขลา กม. 2 1,085,400                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ี

จงัหวดัสงขลา กม. 3 1,574,100                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ี

จงัหวดัสงขลา กม. 2.3 1,193,000                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ี

จงัหวดัสงขลา กม. 2 989,400                      

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 22,109,000                

งบลงทนุ 22,109,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,109,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 10,543,300                   

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ี แห่ง 1 409,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม  ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลสะทอ้น อ าเภอนา

ทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 703,400                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน  ต าบลสะทอ้น อ าเภอนา

ทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,077,300                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 409,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 409,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 443,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 343,600                      
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รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา แห่ง 1 443,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 443,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 409,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าประดู่ อ าเภอนาทว ี แห่ง 1 443,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าประดู่ อ าเภอนาทว ี แห่ง 1 443,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าประดู่ อ าเภอนาทว ี แห่ง 1 443,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ี แห่ง 1 343,600                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,565,700                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดั แห่ง 1 698,400                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 514,800                      

รายการระดบัที1่: งานขดุสระเกบ็น า้ ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดั แห่ง 1 3,061,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดั แห่ง 1 1,457,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดั แห่ง 1 2,247,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอระโนด จงัหวดั แห่ง 1 3,586,700                    

กระทรวงการคลงั 410,305,000               

กรมบญัชกีลาง 12,297,600                

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 12,297,600                

การบริหารและก ากบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั 12,297,600                

การปรบัภาวะการคลงัใหเ้ขา้สู่สมดุล 12,297,600                

งบลงทนุ 12,297,600                

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานคลงัจงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,009,600                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,009,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงส านกังานคลงัจงัหวดัเพือ่รองรบัการปรบั

บทบาทส านกังานคลงัเขต/คลงัจงัหวดั (คปขจ.) ส านกังานคลงัเขต 9 จงัหวดั

สงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 11,009,600                   

กรมศุลกากร 397,193,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 341,003,700              

โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 341,003,700              

การพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 341,003,700              

งบลงทนุ 341,003,700              



5 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 341,003,700                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 341,003,700                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 341,003,700                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 56,189,700                

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 56,189,700                

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 56,189,700                

งบลงทนุ 56,189,700                

ครุภณัฑ์ 4,688,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,688,000                    

รายการระดบัที1่: รถนัง่ส่วนกลาง  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี ี

หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 65 กโิลวตัต ์ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา คนั 2 1,486,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ   ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา คนั 2 1,914,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์   

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,501,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,756,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานศุลกากรและอาคารที่พกั

อาศยัพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งประกอบ ส านกังานศุลกากรภาคที4่ ต าบลบ่อยาง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 35,756,700                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 460,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าขยายเขตประปา ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 460,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,285,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานศุลกากรและอาคารที่พกั

อาศยัพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งประกอบ ส านกังานศุลกากรภาคที่ 4 ต าบลบ่อยาง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา (เพิม่เติม) แห่ง 1 13,485,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประตูร ัว้และรัว้หนา้ด่านศุลกากรบา้นประกอบ 

ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,800,000                    

กรมสรรพากร 814,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม จงัหวดั คนั 1 814,000                      

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 145,500                   

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 145,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 145,500                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 145,500                   
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พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 145,500                   

งบลงทนุ 145,500                   

ครุภณัฑ์ 145,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 145,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดชนิดไอพ ี(ภายใน 2 จดุ ภายนอก 2 จดุ) 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 145,500                      

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 17,586,500                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 12,326,000                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 460,000                   

โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาศกัยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 460,000                   

ช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 460,000                   

งบด าเนินงาน 460,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 460,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 250,000                      

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 8,087,500                 

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                      
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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                         

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,617,200                 

โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปแกไ้ขปญัหาและสรา้งความเขม้แขง็ดา้น

สงัคม 1,617,200                 

ศึกษาวจิยัเพือ่น าไปสู่การพฒันาชมุชนและสงัคม 1,617,200                 

งบรายจ่ายอื่น 1,617,200                 

รายการระดบัที1่: โครงการกลยทุธส่์งเสริมการท างานของผูสู้งอายไุทย 0 1,617,200                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 342,000                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 342,000                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 342,000                   

งบลงทนุ 342,000                   

ครุภณัฑ์ 342,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 342,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 5 162,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสงขลา

  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 180,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,819,300                 

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 1,819,300                 

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 1,819,300                 

งบลงทนุ 1,819,300                 

ครุภณัฑ์ 969,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 270,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ต าบลก าแพงเพชร 

อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 12  ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 4 204,800                      

รายการระดบัที1่: ตูนิ้รภยั สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้

มนุษย ์ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจาก

การคา้มนุษย ์ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 20,000                        
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 698,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ส านกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 12  ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้  ขนาด 50 ปอนด ์สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงนอนไม ้ขนาด 3.5*6.5 ฟตุ พรอ้มที่นอน  สถาน

คุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตั ชดุ 50 440,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ สถานคุม้ครองสวสัดิ

ภาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดั ตู ้ 1 49,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 850,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโรงจอดรถยนต ์ส านกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 12  ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 350,000                      

รายการระดบัที1่: ป้ายชือ่ส านกังาน ขนาด 16.25x2 เมตร สถานคุม้ครอง

สวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิ ป้าย 1 350,000                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 1,273,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,273,000                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 17,000                     

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 17,000                     

งบลงทนุ 17,000                     

ครุภณัฑ์ 17,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัสงขลา  

ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 17,000                        

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 1,256,000                 

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 1,256,000                 

งบลงทนุ 1,256,000                 

ครุภณัฑ์ 906,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ นิคมสรา้งตนเองรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ต าบล คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  นิคมสรา้งตนเองรตัภูม ิจงัหวดั

สงขลา  ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา  ต าบล

ก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 45,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 350,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 350,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 นิคมสรา้งตนเอง

เทพา จงัหวดัสงขลา  ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 350,000                      
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กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั 2,941,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,941,200                 

ประชากรเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุม้ครองและ

พทิกัษส์ทิธิ 2,941,200                 

บริหารจดัการและยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการ 2,941,200                 

งบลงทนุ 2,941,200                 

ครุภณัฑ์ 1,494,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 463,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา  ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิ เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ขนาด : 91.3 x 45.8 x 183 

เซนติเมตร ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา 

ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ตู ้ 10 59,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊สีเ่หลีย่ม ขนาด 80 x 120 x 75 เซนติเมตร พรอ้ม

เกา้อี้ 4 ตวั ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา 

ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 19,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊กลม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 60 เซนติเมตร พรอ้ม

เกา้อี้ 2 ตวั ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา 

ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุเคานเ์ตอรก์าแฟรูปตวั l ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิ ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางผลติภณัฑ ์ขนาด 3 ชัน้ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิ ชดุ 2 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวผ์ลติภณัฑ ์ขนาด 3 ชัน้ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิ ตู ้ 2 10,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุมู่ลีแ่บบแนวนอน ขนาด 22.78 ตารางเมตร ศูนย์

เรียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา ต าบล

ก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 46,700                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา ต าบล คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  120

 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา  ต าบล

ก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา จอ 1 13,100                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 170,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรซกิแซก๊รงักระดุมแบบส าเร็จรูป ความเร็วสูงสุด 3,600

 รอบต่อนาท ีศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา

 ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา คนั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริมผา้เช็ดหนา้ ความเร็วสูงสุด 6,000 รอบต่อนาท ี

ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา ต าบล

ก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา คนั 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: เตาอบขนม 2 ชัน้ 4 ถาด ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดั เตา 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเกา้อี้ส  าหรบันวดพรอ้มมา้นัง่ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิ ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ที่นอนขนาด 3.5 X 6 ฟตุ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 6,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,447,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถหน่วยงาน ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคใต ้จงัหวดัสงขลา  ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิ งาน 1 300,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,147,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มถนนแอสฟสัตต์ิกคอนกรีตทางเดนิเชือ่มอาคารฝึก

อาชพีแต่ละอาคาร ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคใต ้จงัหวดั

สงขลา  ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา งาน 1 1,147,000                    

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 871,800                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 871,800                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 871,800                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 871,800                   

งบลงทนุ 871,800                   

ครุภณัฑ์ 721,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 109,800                      

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

แผ่นต่อนาท ีบา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัสงขลา ต าบลพะวง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้  แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร   

สถานสงเคราะหเ์ด็กบา้นสงขลา ต าบลพะวง  อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั ใบ 1 9,800                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 542,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์สถาน

สงเคราะหเ์ด็กบา้นสงขลา ต าบลพะวง  อ าเภอเมอืงสงขลา  จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัสงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์สถาน

สงเคราะหเ์ด็กบา้นสงขลา ต าบลพะวง  อ าเภอเมอืงสงขลา  จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงนอนพรอ้มที่นอนผูร้บับริการ ขนาด 3.5 ฟตุ บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัสงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั ชดุ 7 56,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขน ชนิดอตัโนมตัิ  

สถานสงเคราะหเ์ด็กบา้นสงขลา ต าบลพะวง  อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ซอ่มแซมหอ้งครวัเป็นส านกังาน บา้นพกัเด็กและ

ครอบครวัจงัหวดัสงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 150,000                      

กรมกจิการผูสู้งอายุ 174,500                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 174,500                   

โครงการการส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดร้บัการคุม้ครองและส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 174,500                   

การสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ 174,500                   
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งบลงทนุ 174,500                   

ครุภณัฑ์ 174,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 54,500                        

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็ของแบบมฝีาปิด 2 ชัน้ 6 แถว  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัสงขลา  ต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุสมัมนา (แบบพบั)  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัสงขลา  ต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย ตวั 5 14,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

จงัหวดัสงขลา  ต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ตวั 20 30,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 100,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร แบบมี

ลอ้ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัสงขลา  ต าบลจะแหน

 อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัสงขลา  ต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย ชดุ 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัสงขลา  ต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย ชดุ 1 28,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวผ์ลติภณัฑ ์ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัสงขลา  ต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,331,805,700            

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,629,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,629,800                 

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 1,629,800                 

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 1,512,000                 

งบลงทนุ 1,512,000                 

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา  คนั 1 814,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 698,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 193,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและทาสรี ัว้ส  านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั

สงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง   อ าเภอเมอืงสงขลา   จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 193,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 505,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในบริเวณส านกังานเกษตรและสหกรณ์

จงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง   อ าเภอเมอืงสงขลา   จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 505,000                      

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 117,800                   

งบลงทนุ 117,800                   

ครุภณัฑ์ 117,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 117,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลเขารูปชา้ง   อ าเภอเมอืงสงขลา   จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 73,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)   

ต าบลเขารูปชา้ง   อ าเภอเมอืงสงขลา   จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ต าบลเขารูปชา้ง   

อ าเภอเมอืงสงขลา   จงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  ต าบลเขารูปชา้ง   อ าเภอเมอืงสงขลา   จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 29,000                        

กรมชลประทาน 3,214,242,200            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 161,615,900              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 24,330,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 24,330,000                

งบลงทนุ 24,330,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,330,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสระเกบ็น า้กองรอ้ย ตชด.432  อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ (ระยะที่ 3) ต าบลสะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 9,330,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้คลองกรอยใหญ่  ต าบลท่า

ชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา รายการ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้คลองพรวน (พรด.) ต าบล

ฉาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา รายการ 0 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายคลองบา้นเหนือ ต าบลคูหา 

อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา รายการ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายคลองเปียนพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลเปียน 

อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา รายการ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อาคารอดัน า้คลองท่าชา้งต าบลเกาะ

สะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา รายการ 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายทดน า้พรอ้มระบบส่งน า้บา้นใหม่ ต าบลวงั

ใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตกรในเขตจงัหวดัสงขลา ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่

 จงัหวดัสงขลา รายการ 0 600,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 137,285,900              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 137,285,900              

งบลงทนุ 137,285,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 137,285,900                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 137,285,900                 

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลอง ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิ

จงัหวดัสงขลา ระยะทาง 5.355 กม. รายการ 0 21,800,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางคนัคลองระบาย 1ซ-ร.1  ฝัง่ซา้ย

และฝัง่ขวา ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ระยะทาง 9.241 รายการ 0 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนทา้ยอ่างเกบ็น า้คลองหลา ต าบลคลองหลา 

อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา  ระยะทาง 1.600 กม. รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคนัคลองน า้เค็ม-คลองนาทว ีต าบล

สะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา  ระยะทาง 40.000 กม. รายการ 0 90,485,900                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,893,886,000            

โครงการบรรเทาอทุกภยัอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่2) จงัหวดัสงขลา 1,503,016,000            

ก่อสรา้งโครงการบรรเทาอทุกภยัอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่2) จงัหวดัสงขลา 1,503,016,000            
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งบลงทนุ 1,503,016,000            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,503,016,000               

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,259,016,000               

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงคลองระบายน า้ ร.1 พรอ้มอาคารประกอบ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองระบายน า้ ร.1 พรอ้มอาคารประกอบ 0 349,020,000                 

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 343,017,200                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 6,002,800                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงคลองระบายน า้ ร.1 พรอ้มอาคารประกอบ 0 306,565,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 5,272,700                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 301,293,100                 

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงคลองระบายน า้ ร.1 พรอ้มอาคารประกอบ 0 340,982,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 5,864,600                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 335,118,100                 

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงคลองระบายน า้ ร.1 พรอ้มอาคารประกอบ 0 255,447,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 4,343,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 251,104,500                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 244,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมงานเบื้องตน้ 0 46,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงสะพานรถไฟ ความยาว 110 เมตร 0 120,000,000                 

รายการระดบัที1่: งานลาดยางถนนบนคนัคลอง พรอ้มอาคารประกอบ 0 73,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณหวังาน 0 5,000,000                    

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 366,054,200              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 366,054,200              

งบลงทนุ 366,054,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 366,054,200                 

ค่าส ารวจออกแบบ 11,142,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 16 จงัหวดัสงขลา รายการ 0 11,062,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: วเิคราะหค์วามปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นคลองหลา รายการ 0 80,000                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 259,251,500                 

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้ LMC1 กม. 8+060 ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตั

ภูม ิจงัหวดัสงขลา รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้ฝายคลองหาดทราย ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบา้

ยอ้ย จงัหวดัสงขลา รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้คลองหาดฟ้าผ่า ช่วงที่ 2 ต าบลควนรู อ าเภอ

รตัภูม ิจงัหวดัสงขลา รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้บา้นเหนือคลอง ต าบลทุ่ง

หมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รายการ 0 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้ฝายคลองบอมพรอ้มอาคารประกอบ    ต าบล

สะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัสงขลา รายการ 1 455,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายคลองตาหงา ( พรด. )  

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา รายการ 1 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้ปูยดุ  โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา รายการ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 93,375,000                   
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบาย ทรบ. และ

 ปตร. ประจ าปี ฝ่ายส่งน า้ฯ ที่ 1 , 2 , 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระ

โนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 1L-MC (ดว้ย

แรงคน )  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลบา้น

ขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 176,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 2L-MC (ดว้ย

แรงคน)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลบา้นขาว

 อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 135,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 1L-3L-MC 

(ดว้ยแรงคน)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบล

บา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 130,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 2L-3LMC 

(ดว้ยแรงคน)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบล

บา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 120,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ 3L-MC (ดว้ย

แรงคน)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลบา้นขาว

 อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 198,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้ 1R-MC (ดว้ยแรง

คน)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลบา้นขาว 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 165,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้โคกพระ (ดว้ย

แรงคน)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลโรง 

อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 1 165,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบริเวณหวังานและอาคารป้องกนัตลิง่ ทรบ.

คลองโหน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบล

กระแสสนิธุ ์อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองเชงิแส กม. 0+550 (ซา้ย)

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลเชงิแส อ าเภอ

กระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 1 995,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้คลองอาทติย ์ช่วง กม.

16+500-กม.17+500  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์

ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองชกัพระ(คนักระแสสนิธุ)์ 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลกระแสสนิธุ ์

อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 1 846,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้ ทรบ.คลองนายแจง้  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลระโนด อ าเภอระ รายการ 1 996,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้คนัคลองโหน (ฝัง่ซา้ย)  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลกระแสสนิธุ ์

อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองอาทติย ์กม. 4+600 

(ซา้ย)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลระโนด 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสริมคนัคลองอาทติย ์กม.1+000 -กม.2+000

 (ขวา)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลระโนด 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 514,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสริมคนัคลองอาทติย ์กม.3+500 -กม.5+000

 (ขวา)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลระโนด 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 514,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสริมคนัคลองอาทติย ์กม.7+000 -กม.9+440

 (ขวา)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลพงัยาง 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 514,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลองมหาการ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดั รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสริมคนัคลองตาหิ้น  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลกระแสสนิธุ ์อ าเภอกระแสสนิธุ ์ รายการ 1 514,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสริมคนัคลองหนา้อ าเภอ (ขวา )  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลกระแสสนิธุ ์อ าเภอกระแส รายการ 1 514,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองมหาการ - เฉียงพง 

(ดว้ยแรงคน)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลระ

โนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 514,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสริมคนัคลองปตร.คลองยมราช ช่วง 1  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลกระแสสนิธุ ์

อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 1 986,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นและบานระบบระบายน า้(ฝ่ายฯ2) 

4 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลระโนด 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิบริเวณอาคาร.สถานีสูบน า้

ดว้ยไฟฟ้า 5 แห่ง (ดว้ยแรงคน)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-

กระแสสนิธุ ์ต าบลเชงิแส อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้คลองอาทติย ์ช่วง กม.

16+250-กม.17+500  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์

ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 998,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้.สถานีสูบน า้โคกพระ  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลเชงิแส อ าเภอกระแสสนิธุ ์ รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้แบบจุม่พรอ้มระบบควบคุม .

สถานีคลองมหาการ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์

ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 333,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้แบบจุม่พรอ้มระบบควบคุม .

สถานีคลองโรง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบล

โรง อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 1 314,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบตูค้วบคุมมอเตอรเ์ครื่องสูบน า้ไฟฟ้า .

สถานีทุ่งระโนด ชดุที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ์

 ต าบลบา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,206,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารและอปุกรณ์เครื่องสูบน า้

ประจ าที่ดว้ยไฟฟ้า .สถานีคลองโรง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระ

โนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลโรง อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารและอปุกรณ์เครื่องสูบน า้

ประจ าที่ดว้ยไฟฟ้า .สถานีคลองเชงิแส  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระ

โนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลเชงิแส อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารและอปุกรณ์.สถานีสูบน า้

ไฟฟ้าทุ่งระโนด  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบล

บา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 500,000                      



16 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารและอปุกรณ์เครื่องสูบน า้

ประจ าที่ดว้ยไฟฟ้า .สถานีคลองมหาการ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระ

โนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารและอปุกรณ์เครื่องสูบน า้

ประจ าที่ดว้ยไฟฟ้า .สถานีคลองเฉียงพง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระ

โนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอปุกรณ์เครื่องสูบน า้เคลือ่นที่ขบั

ดว้ยเครื่องยนต ์ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบล

บา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองยูตกบา้นตากแดด  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลบางเขยีด อ าเภอสงิหนคร รายการ 1 482,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองยูตกบา้นบางเขยีด  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลบางเขยีด อ าเภอสงิหนคร รายการ 1 468,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองยูตกบา้นตีนวดั  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลบางเขยีด อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั รายการ 1 465,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองยูตกบา้นชา้งใหญ่ช่วงที่ 2  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลบางเขยีด อ าเภอสงิหนคร รายการ 1 461,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้บา้นฉางออก  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลท านบ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา รายการ 1 610,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้บา้นฉางตก  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลท านบ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา รายการ 1 590,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้บา้นฉางออก  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลท านบ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั รายการ 1 625,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้บา้นฉางตก  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลท านบ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา รายการ 1 615,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้บา้นแม่ราช  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลท านบ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา รายการ 1 620,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองยูตกบา้นชา้งใหญ่ช่วงที่ 1  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลบางเขยีด อ าเภอสงิหนคร รายการ 1 452,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารชลประทาน ตามขอ้เสนอของ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน  โครงการชลประทานสงขลา ต าบลควนลงั 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1L-5R-LMC กม.0+000 - กม.

0+910  โครงการชลประทานสงขลา ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลอง

หอยโขง่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1R-5R-LMC กม.0+000 - กม.

1+200  โครงการชลประทานสงขลา  อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 5R-LMC กม.0+000 - กม.

3+360  โครงการชลประทานสงขลา  อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R - RMC เป็นช่วง ๆ  

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง ร.3 กม.3+000- กม.4+700 เป็น

ช่วง ๆ  โครงการชลประทานสงขลา ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง ร.4 กม.4+500 - กม.5+500 เป็น

ช่วง ๆ  โครงการชลประทานสงขลา ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมป้องกนัการกดัเซาะทา้ยอาคารบงัคบัน า้ กม. 

20+300 (นบนายเหมยี)  โครงการชลประทานสงขลา ต าบลควนรู อ าเภอ

รตัภูม ิจงัหวดัสงขลา รายการ 1 2,500,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย (ปลกัปลงิ)  

โครงการชลประทานสงขลา  อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้ปูยดุ  โครงการชลประทานสงขลา 

ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายบา้นทุ่งไมด้ว้น (ปชด.)  

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายบา้นใหม่ (ปชด.)  โครงการชลประทาน

สงขลา ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา รายการ 1 3,750,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้น-บานระบายอาคาร

บงัคบัน า้ ในเขต ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 1 (  โครงการอ่างเกบ็น า้คลองจ าไหร-หอย

โขง่)  โครงการชลประทานสงขลา ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ รายการ 1 210,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้น-บานระบายอาคาร

บงัคบัน า้ ในเขต ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 2 (คลองวาด-อู่ตะเภา)  โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 470,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้น-บานระบายอาคาร

บงัคบัน า้ ในเขต ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 3 (ฝายชะมวง)  โครงการชลประทาน

สงขลา ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา รายการ 1 410,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้น-บานระบายอาคาร

บงัคบัน า้ ในเขต ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 4 (ปตร.ปลกัปลงิ-ปตร.จะนะ)  โครงการ

ชลประทานสงขลา  จงัหวดัสงขลา รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้น-บานระบาย ปตร.คลองจ าไหร  

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ LMC กม.0+000 - กม.8+530  

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ RMC กม.0+000 - กม.14+280  

โครงการชลประทานสงขลา  อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ โครงการอ่างเกบ็น า้คลอง

พรวน (พรด.)  โครงการชลประทานสงขลา ต าบลฉาง อ าเภอนาทว ี รายการ 1 2,460,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1L-RMC กม.0+000 - กม.

7+780  โครงการชลประทานสงขลา ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอย รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1R-2R-RMC กม.0+000 - กม.

0+740  โครงการชลประทานสงขลา ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ รายการ 1 520,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1L-1R-2R-2R-RMC กม.0+000

 - กม.2+150  โครงการชลประทานสงขลา ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลอง

หอยโขง่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 520,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิก่อ ทรบ.บางโหนด  โครงการชลประทาน

สงขลา ต าบลน า้นอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง ร.4 เป็นช่วง ๆ  โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 975,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิก่อ ปตร.คลองใหญ่  โครงการชลประทาน

สงขลา ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ปากคลอง LMC2  โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา (ปลกัปลงิ)  

โครงการชลประทานสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายบา้นน า้เชีย่ว  โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายน า้เชีย่วคลองป๋อง  โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา รายการ 1 960,000                      



18 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายบา้น.ส านกัเอาะ  โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายปิยะมติร 5 (ปชด.)  โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลคลองกวาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้น-บานระบาย ปตร.คลองบางโหนด

  โครงการชลประทานสงขลา ต าบลน า้นอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิก่อ ทรบ.คลอง ร.6  โครงการชลประทาน

สงขลา ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 485,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองสายใหญ่ฝัง่ขวา (คลองวาด) กม.

0+030 -0+500  โครงการชลประทานสงขลา ต าบลควนลงั อ าเภอ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายคลองสกิะ  โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา รายการ 1 930,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้แกม้ลงิพรุเตียว  โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทางรบัน า้แกม้ลงิพรุเตียว  โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.0+000-0+900 

เป็นช่วงๆ  โครงการชลประทานสงขลา ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายทดน า้บา้นใหม่  โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายสวนชาม  โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา รายการ 1 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายคลองตุด๊ (ปชด.)  โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 9,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองชกัน า้ 

(ทะเลหนา้โรงสูบ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์

ต าบลบา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง ปากคลองเฉียง

พง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลระโนด 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง ปากคลองเชงิแส

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลเชงิแส อ าเภอ

กระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง ปากคลองโคก

พระ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลโรง อ าเภอ

กระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง ปากคลองศาลา

ธรรม ์ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลบา้นใหม่ 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง ปากคลองโหน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลกระแสสนิธุ ์

อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 12,900,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

ขา้งคลองซอย 3L-MC (ฝัง่ซา้ย)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-

กระแสสนิธุ ์ต าบลบา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 2,295,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

ขา้งคลองซอย 4L-MC (ฝัง่ซา้ย)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-

กระแสสนิธุ ์ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,255,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองมหาการ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลระโนด อ าเภอระ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองโคกพระ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลโรง อ าเภอกระแส รายการ 1 1,090,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองโรง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลโรง อ าเภอกระแส รายการ 1 1,260,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองบา้นโพธิ-์

หวัถนิ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลพงัยาง 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองมหาการ-

เฉียงพง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลระโนด 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองโคกแหว้-

โคกพระ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลโรง 

อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองพลเอก

อาทติยฯ์ ช่วง 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบล

ดหีลวง อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองเขาใน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลเชงิแส อ าเภอ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 18,521,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองท่าแม่แบก 2  

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลคู อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองท่าแม่แบก 1  

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลคู อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลอง LMC1  

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา รายการ 0 480,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลอง RMC  

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลอง LMC2  

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองเคียน  

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองชกัพระ  

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลควนรู อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองแลแบง  

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบา้นทุ่งไมด้ว้น  

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา บ่อยมื 1L-MC  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลบา้นขาว อ าเภอระ รายการ 0 495,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา บ่อยมื 2L-MC  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลบา้นขาว อ าเภอระ รายการ 0 490,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองโหน  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลกระแสสนิธุ ์ อ าเภอ รายการ 0 514,000                      
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองตาหิ้น  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลกระแสสนิธุ ์ 

อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 0 514,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองอาทติย(์กม.

2+500-กม.4+000)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์

ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 0 514,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองอาทติย(์กม.

4+200-กม.6+000)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์

ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 0 514,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 6,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้สะเดา  โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้คลองหลา  

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ รายการ 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงโครงการ 95,660,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบกระจายน า้ริมคลองพลเอกอาทติยฯ์  ต าบลเชงิแส 

อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท่อระบายน า้คนัก ัน้น า้กระแสสนิธุ ์กม. 20+800 ต าบลระ

โนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 0 9,920,000                    

รายการระดบัที1่: ท่อระบายน า้คนัก ัน้น า้กระแสสนิธุ ์กม. 5+800 ต าบลเชงิ

แส อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 0 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สถานีสูบน า้คลองโหน ต าบลกระแส

สนิธุ ์อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบคลองควาย 

ต าบลป่าขาด อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา รายการ 0 7,640,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อลอดคนัคลองสทงิหมอ้บา้นหนองโด กม.

5+900 ต าบลร าแดง อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา รายการ 0 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อระบายน า้ช่อนฉา .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลแดนสงวน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 0 10,000,000                   

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 558,469,200              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 120,000,000              

งบลงทนุ 120,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 120,000,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายคลองกระอานพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลท่าม่วง 

อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นปลายโหย ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้คลองวาด 

ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 30,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 163,150,000              

งบลงทนุ 163,150,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 163,150,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 163,150,000                 

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบ โครงการแกม้ลงิเพง็ยา รายการ 1 83,150,000                   
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รายการระดบัที1่: แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบ โครงการแกม้ลงิบา้นชะแล ้

จงัหวดัสงขลา รายการ 0 80,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 275,319,200              

งบลงทนุ 275,319,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 275,319,200                 

ค่าที่ดนิ 54,474,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 16 จงัหวดัสงขลา รายการ 0 4,474,500                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 220,844,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา สถานีสูบน า้พรอ้มอาคารประกอบ 

โครงการสถานีสูบน า้โคกพระ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 1,740,800                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้พลเอกอาทติยฯ์ พรอ้มอาคารประกอบ 

โครงการบริหารจดัการน า้คาบสมทุรสทงิพระ ต าบลระโนด อ าเภอระโนด รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน า้

โคกพระ ต าบลโรง อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา รายการ 0 149,103,900                 

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 466,346,600              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 466,346,600              

งบลงทนุ 466,346,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 466,346,600                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 466,346,600                 

รายการระดบัที1่: คลองศาลาหลวงพรอ้มอาคารประกอบ โครงการบริหาร

จดัการน า้คาบสมทุรสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 0 50,663,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้พรอ้มอาคารประกอบคลองหนงั โครงการ

บริหารจดัการน า้คาบสมทุรสทงิพระ ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ จงัหวดั 0 65,920,900                   

รายการระดบัที1่: คลองระบายน า้คลองพงัยาง พรอ้มอาคารประกอบ 

โครงการบริหารจดัการน า้คาบสมทุรสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 0 44,550,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้คลองนาทว ี1 พรอ้มอาคารประกอบ 

โครงการระบบระบายน า้ปลกัปลงิ-จะนะ จงัหวดัสงขลา 0 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: คลองระบายน า้คลองโคกทอง-หวัคลอง พรอ้มอาคาร

ประกอบ ความยาว 4.663 กม. โครงการบริหารจดัการน า้คาบสมทุรสทงิพระ 0 88,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา คลองระบายคลองพงัยางพรอ้ม

อาคารประกอบ โครงการบริหารจดัการน า้คาบสมทุรสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 0 779,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา คลองระบายน า้คลองโคกทอง-หวั

คลอง พรอ้มอาคารประกอบ  โครงการบริหารจดัการน า้คาบสมทุรสทงิพระ 0 1,547,000                    

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้คลองตะเครีย๊ะ โครงการบริหารจดัการน า้

คาบสมทุรสทงิพระ  ต าบลตะเครีย๊ะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 0 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท่อระบายน า้บา้นป่าขาด  ต าบลป่าขาด อ าเภอสงิหนคร 

จงัหวดัสงขลา 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท่อระบายน า้บา้นชายป่า ต าบลป่าขาด อ าเภอสงิหนคร 

จงัหวดัสงขลา 0 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน า้ปากคลองเชือ่มทะเลสาบ

สงขลาพื้นที่ลุม่น า้ยอ่ยคาบสมทุรสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 0 58,986,100                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 126,350,000              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 126,350,000              

บริหารจดัการน า้ภาคใต ้ 126,350,000              

งบลงทนุ 126,350,000              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 126,350,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 126,000,000                 

รายการระดบัที1่: ฝายบา้นตรบั ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองลอืแบ ต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย รายการ 0 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการบริหารจดัการน า้คาบสมทุรสทงิพระ จงัหวดั

สงขลา ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 74,000,000                   

รายการระดบัที2่: คลองระบายน า้คลองหนงัพรอ้มอาคารประกอบ  

โครงการบริหารจดัการน า้คาบสมทุรสทงิพระ ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิ รายการ 0 74,000,000                   

ค่าควบคุมงาน 350,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการบริหารจดัการน า้คาบสมทุรสทงิพระ จงัหวดั

สงขลา ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา คลองระบายน า้คลองหนงั

พรอ้มอาคารประกอบ  โครงการบริหารจดัการน า้คาบสมทุรสทงิพระ 

ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 350,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 32,390,300                

การจดัการน า้ชลประทาน 32,390,300                

การจดัการงานชลประทาน 32,390,300                

งบลงทนุ 32,390,300                

ครุภณัฑ์ 15,066,000                   

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 15,066,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 16 ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 4 คนั รายการ 0 2,075,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบริหารเครื่องจกัรกลที่ 7 

ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 6 คนั คนั 0 9,891,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจกัรกล

ที่ 7 ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 7 คนั คนั 0 3,100,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,324,300                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 679,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 679,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทาน

สงขลา ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 679,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,008,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบโทรมาตร รายการ 0 1,008,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรขนาดเลก็ ศูนยอ์ทุกวทิยา

ชลประทานภาคใต ้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 0 1,008,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 10,637,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 9,540,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .ส านกังานชลประทานที่ 16 ต าบล

ควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ .ส านกังานชลประทานที่ 16 ต าบล

ควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาโครงการชลประทานสงขลา ต าบลคลองหอย

โขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 4,043,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทานสงขลา ต าบลควน

ลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 1,745,000                    
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 0 325,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-

กระแสสนิธุ ์ต าบลบา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 0 1,470,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระ

โนด-กระแสสนิธุ ์ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 103,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 102,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคนัก ัน้น า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระ

โนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 0 352,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,097,300                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื คลอง LMC และ 1L-LMC (จะนะ) .

โครงการชลประทานสงขลา  อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ RMC .โครงการชลประทาน

สงขลา  อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 77,400                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ 1L-RMC .โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 58,500                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืหนา้ฝายคลองวาด .โครงการชลประทาน

สงขลา ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ปตร.อู่ตะเภา .โครงการชลประทานสงขลา

 ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 162,500                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ 1R-1L-RMC .โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 19,500                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ 2L-RMC .โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 34,500                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ 2R-RMC .โครงการ

ชลประทานสงขลา อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 73,400                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ 1R-2R-RMC .โครงการ

ชลประทานสงขลา ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 16,500                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองไผ่ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระ

โนด-กระแสสนิธุ ์ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รายการ 0 345,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสาธารณุปโภคหวังานประตูระบายน า้คลองจะนะ .

โครงการชลประทานสงขลา ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา รายการ 0 5,000,000                    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 5,806,100                 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4,794,100                 

โครงการเสริมสรา้งการบริหารการเงนิแก่สมาชกิสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 4,794,100                 

ฝึกอบรมการบริหารการเงนิแก่สมาชกิสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 4,794,100                 

งบด าเนินงาน 4,794,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,794,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 97,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 10 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่โครงการ คน 10 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,235,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 560,600                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,012,000                 

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 1,012,000                 

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,012,000                 

งบลงทนุ 1,012,000                 

ครุภณัฑ์ 1,012,000                    

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 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์สงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์สงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 15,891,200                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 2,547,000                 

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 2,547,000                 

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 2,547,000                 

งบลงทนุ 2,547,000                 

ครุภณัฑ์ 2,547,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,547,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา พรอ้มชดุอปุกรณ์ถา่ยภาพ

ดจิติอล (Microscope) ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าชนิดใชใ้นหอ้งปฏบิตัิการ ทศนิยม 1 

ต าแหน่ง  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าชนิดใชใ้นหอ้งปฏบิตัิการ ทศนิยม 2 

ต าแหน่ง  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้บริสุทธิ์ DI water ต าบลบ่อยาง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแสง ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั เครื่อง 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณสารฮสีตามนี พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ตะแกรงมาตรฐาน (Testsieve) ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา อนั 10 170,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อ ขนาด 50 ลติร ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟตุ ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 550,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 4,403,600                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 4,403,600                 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานด่านตรวจสตัวน์ า้ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 4,403,600                 

งบลงทนุ 4,403,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,403,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,541,600                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา หลงั 1 1,541,600                    
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 288,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนและลานคอนกรีตเสริมเหลก็ พื้นที่ 350 

ตารางเมตร ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 288,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,574,000                    

รายการระดบัที1่: ถมดนิปรบัพื้นที่ ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 911,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ็ก พรอ้มประตูเหลก็บานเลือ่น ต าบล

สะเดา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,663,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 6,880,800                 

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 6,880,800                 

พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 6,880,800                 

งบลงทนุ 6,880,800                 

ครุภณัฑ์ 6,880,800                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,880,800                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอลและชดุวาดภาพ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ส าหรบัยอ้มเจล ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา

 จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโตกราฟฟ่ี ชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง 

(UHPLC) ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ ต าบลพะวง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ (autopipette) 

ปริมาตรระหวา่ง 0.1 ไมโครลติรถงึ 10 มลิลลิติร 5 ชิ้น ต าบลบ่อยาง อ าเภอ ชดุ 1 56,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยและวเิคราะหภ์าพเจล พรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

พะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดความถีสู่ง (Ultrasonic cleaner) 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนแบบควบคุมอณุหภูม ิ

(Refrigerated Centrifuge) แบบตัง้พื้น ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม ต าบลพะวง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอเิลค็โตรโฟรีซสิ ชนิดแนวตัง้ พรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

พะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้ออณุหภูมติ า่ (Low Temperature Incubator) 

ขนาด 50 ลติร ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น (Hot air oven) ขนาด 250 ลติร ต าบลพะวง

 อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,059,800                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 2,059,800                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 2,059,800                 

งบลงทนุ 2,059,800                 

ครุภณัฑ์ 1,711,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 887,900                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลเขารูป

ชา้ง   อ าเภอเมอืงสงขลา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน   ต าบลบ่อ

ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 พรอ้มชดุโปรแกรม

ระบบปฏบิตัิการ ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 73,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว)  พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังานและเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA ต าบลเขารูปชา้ง   อ าเภอ

เมอืงสงขลา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 66,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว)  พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังานและเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืง ชดุ 5 166,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังาน ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 61,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังาน ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 5 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED สี

 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ต าบลพะวง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 5 29,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ต าบลพะวง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 29,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอ

คลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 348,400                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 348,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน คสล. กวา้ง 3 เมตร ยาว 175 เมตร ต าบล

คลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 348,400                      

กรมปศุสตัว ์ 15,927,800                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 4,784,600                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 4,784,600                 

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดน 4,784,600                 

งบลงทนุ 4,784,600                 

ครุภณัฑ์ 4,784,600                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 520,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กโิลวตัต ์ต าบลปาดงัเบซาร ์

อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กโิลวตัต ์ต าบลสะเดา 

อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 260,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,264,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 70 ลติรและ Data 

logger พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 401,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตีผสมตวัอยา่ง ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนขนาดเลก็ ต าบลปาดงัเบซาร ์

อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 8,100                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วสูงขนาดเลก็ ต าบลปาดงัเบซาร ์

อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 83,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ตรียมปฏกิริิยา PCR (PCR cabinet) ต าบลปาดงัเบซาร์

 อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 34,300                        

รายการระดบัที1่: ชดุ Micropipette ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา ชดุ 1 41,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นสารในหลอดทดลอง (heat block) ต าบลปา

ดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ส าหรบัเกบ็ชดุทดสอบและสารเคม ีต าบลปาดงัเบซาร์

 อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูช้วีนิรภยั ระดบั 2 ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา เครื่อง 1 449,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุตะแกรงร่อนขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 100 มลิลเิมตร 

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 72,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิละความชื้นสมัพทัธแ์บบดจิติอล 

ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอแบบ 3 กระบอกตา ต าบลปา

ดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัไฟฟ้า ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้สง UV ส าหรบัแผ่นทแีอลซ ีต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอ

สะเดา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 89,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค์วามชื้น (Moisture analyzer) ต าบลปา

ดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านผลชดุทดสอบส าเร็จรูปแบบรวดเร็วในรูปแบบ 

cassette ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 93,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัอณุหภูม ิ(Digital Thermometer) ต าบล

ปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 11,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความรอ้นพรอ้มกวนสารละลาย ต าบลปาดงัเบ

ซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 21,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่อง Homogenizer ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ประสทิธภิาพสารพนัธุกรรมพรอ้มระบบ

ตรวจวดัในสภาพจริง ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 2,140,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,000,000                 

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบริหาร

จดัการฟารม์อยา่งเป็นระบบ 1,000,000                 

เพิม่มลูค่าปศุสตัว ์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    
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ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถงับรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต า่กวา่ 30 ลติร ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ใบ 10 270,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัสต็อคน า้เชื้อแช่แขง็ปากกวา้ง ขนาดไม่ต า่กวา่ 35 ลติร 

ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ใบ 10 350,000                      

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 1.5 ลติร ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ใบ 18 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 4 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,093,200                

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 10,093,200                

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 3,703,800                 

งบลงทนุ 3,703,800                 

ครุภณัฑ์ 3,703,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั คนั 2 1,696,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา

 จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,998,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมสารละลาย (Vortex Mixer) ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 11,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกดนบัแยกชนิดเมด็เลอืดขาว ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ- 30 องศาเซลเซยีสแบบแนวนอนความ

จ ุไม่นอ้ยกวา่ 400 ลติร ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมขีนาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 85 ลติร พรอ้มอปุกรณ์

 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟตุ (Biosafety cabinet class II) 

ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลบ่อยาง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบลบ่อ

ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 2 40,000                        

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 6,351,400                 
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งบลงทนุ 6,351,400                 

ครุภณัฑ์ 5,851,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 32,400                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,819,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเคลือ่นที่ (Mobile lab) แบบรถตูพ้รอ้ม

เครื่องมอื ในการตรวจวเิคราะหอ์าหารสตัว ์และยาสตัว ์ต าบลเขารูปชา้ง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา คนั 1 3,353,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดตดัแสง พรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งแบบตัง้โตะ๊ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 125,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer) ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 23,500                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น (Hot Air Oven) ขนาดความจ ุ720 ลติร

 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 449,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพห์ลอดน า้เชื้อ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 342,400                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ควบคุมอณุหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส ขนาดความจไุม่

นอ้ยกวา่ 615 ลติร ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูมแิบบเขยา่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้การหล ัง่น า้เชื้อโคดว้ยไฟฟ้า ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 230,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้ไทลอ็ก ความสูง 1.50 เมตร พรอ้มเสาสูง 2 เมตร 

ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา กม. 1 500,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 22,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 50,000                     

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 50,000                     

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์นาม 50,000                        
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รายการระดบัที1่: ที่กกัสุนขัเคลือ่นที่ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา ชดุ 5 50,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 50,096,000                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,850,000                 

โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,850,000                 

ส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,850,000                 

งบลงทนุ 5,850,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,850,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,850,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกขา้ว จงัหวดัสงขลา ไร่ 4500 5,850,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 500,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 500,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัสงขลา ไร่ 100 500,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 18,720,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 18,720,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 12 ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา คนั 1 991,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 10,177,000                

งบลงทนุ 10,177,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,177,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,177,000                   

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัสงขลา กลา้ 2500000 4,125,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัสงขลา กลา้ 1400000 1,428,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 2835 4,114,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 12 

จงัหวดัสงขลา กลา้ 500000 510,000                      

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 7,450,000                 

งบลงทนุ 7,450,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,450,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,450,000                    

รายการระดบัที1่: การอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่นารา้งเพือ่การเกษตรแบบ

ผสมผสานในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จงัหวดัสงขลา ไร่ 400 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: การอนุรกัษด์นิและน า้เพือ่ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของ

ดนิในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จงัหวดัสงขลา ไร่ 500 1,250,000                    
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รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุง้กลุาด า จงัหวดัสงขลา ไร่ 100 2,200,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 102,000                   

งบลงทนุ 102,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัสงขลา ไร่ 60 102,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 25,026,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,026,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,026,000                 

งบลงทนุ 3,026,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,026,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,026,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้นอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพจิติร อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาทบั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาหวา้ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองกวาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทบัชา้ง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าประดู่ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งหวงั อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลควนรู อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกระดงังา อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคูขดุ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดหีลวง อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าหนิ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อดาน อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนามชยั อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา บ่อ 2 35,600                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งพอ อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชงิโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปากรอ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าขาด อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลม่วงงาม อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลร าแดง อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวดัขนุน อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา บ่อ 3 53,400                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 22,000,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 22,000,000                

งบลงทนุ 22,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นพระยอด หมู่ 10 ต าบลล าไพล อ าเภอ

เทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นโพรงงู หมู่ 3 ต าบลท่าหมอไทร 

อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลอง บา้นโคกกอ หมู่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอ

เทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นควนแดง หมู่ 1 ต าบลคลองทราย อ าเภอ

นาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 5,000,000                    

กรมวชิาการเกษตร 9,650,700                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 3,113,000                 

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 1,172,000                 

ยกระดบัคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 1,172,000                 

งบลงทนุ 1,172,000                 

ครุภณัฑ์ 1,172,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,172,000                    
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รายการระดบัที1่: ตูอ้บส าหรบัทดสอบดชันีความอ่อนตวัของยาง ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 670,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องไตเตรทแบบอตัโนมตัิ ต าบลหาดใหญ่  อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบหลอ่เยน็ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH-meter) ชนิดตัง้โตะ๊ 

ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 22,000                        

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 1,941,000                 

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 1,941,000                 

งบลงทนุ 1,941,000                 

ครุภณัฑ์ 1,941,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 238,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิทิลั (ขาว - ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นนาท ีต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 210,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,375,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีชล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 105 กโิลวตัต ์

ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา คนั 1 1,375,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบขอ้อ่อน ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 22,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 306,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยาติดรถแทรกเตอร ์ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่

 จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ผานบุกเบกิ 4 จาน ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 67,000                        

รายการระดบัที1่: ผานพรวน 7 จาน ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ใบมดีตดัหญา้ติดทา้ยรถแทรกเตอรข์นาด 1.60 เมตร 

ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนิดตัง้พื้น ต าบล

ฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 34,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 146,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 146,000                   

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 146,000                   

งบลงทนุ 146,000                   

ครุภณัฑ์ 146,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 82,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 150 ซซี ีต าบลทุ่งหมอ อ าเภอ

สะเดา จงัหวดัสงขลา คนั 1 82,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 64,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ลี้ยงแมลง ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์แยกไสเ้ดอืนฝอย ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ตรวจพชื ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ตวั 1 25,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,391,700                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 1,768,300                 
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วจิยัและพฒันา 1,768,300                 

งบลงทนุ 1,768,300                 

ครุภณัฑ์ 1,768,300                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,768,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุศึกษาเน้ือเยือ่พชื ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 1,574,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั เครื่อง 1 152,000                      

รายการระดบัที1่: แผ่นเทยีบสมีาตรฐานพชื ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 21,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหวานดจิทิลัแบบพกพา ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 20,900                        

พนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติ 55,400                     

แปรรูปวตัถดุบิสมนุไพรใหไ้ดม้าตรฐาน 55,400                     

งบลงทนุ 55,400                     

ครุภณัฑ์ 55,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ เครื่อง 1 23,000                        

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 4,568,000                 

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 4,568,000                 

งบลงทนุ 4,568,000                 

ครุภณัฑ์ 4,568,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,568,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวนิิจฉยัศตัรูพชืระยะไกล ต าบลหวัเขา อ าเภอ

สงิหนคร จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 818,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอ ชนิด 2 ตา ต าบลหวัเขา อ าเภอ

สงิหนคร จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เกบ็ตวัอยา่งแมลง ต าบลหวัเขา อ าเภอสงิหนคร

 จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ตรวจพชื ต าบลหวัเขา อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณสารดว้ยเทคนิคการดูดกลนืคลืน่

แสงของโมเลกลุ (UV-VIS Spectrophotometer) แบบ Double Beam 

พรอ้มชดุดูดสารละลาย ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสารแบบหมนุ ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เยอืกแขง็ ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เยน็ ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ (ทศนิยม 5 ต าแหน่ง) ต าบลคอหงส ์อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างควบคุมอณุหภูมแิบบเขยา่ ต าบลคอหงส ์อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดโดยใชค้วามถีสู่ง ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 200,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 525,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 525,400                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 525,400                   
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เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 525,400                   

งบลงทนุ 525,400                   

ครุภณัฑ์ 171,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 122,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอบาง

กล า่  ต าบลบางกล า่ อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมและ

พฒันาการเกษตรที่ 5 จงัหวดัสงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

สงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอสงิ

หนคร ต าบลสทงิหมอ้ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 32,400                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 49,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 3 ต าแหน่ง ศูนยส่์งเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชื จงัหวดัสงขลา ต าบลบางกล า่ อ าเภอ

บางกล า่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 49,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 354,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 211,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (ระดบั 3-4) เลขที่ 139/16 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั แห่ง 1 101,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (ระดบั 3-4) เลขที่ 137 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 143,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ คสล. ส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา ต าบล

บ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 143,400                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 199,700                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 70,100                     

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 70,100                     

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 70,100                     

งบอดุหนุน 70,100                     

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 70,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 2 70,100                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 129,600                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 129,600                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 60,600                     

งบลงทนุ 60,600                     

ครุภณัฑ์ 60,600                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 60,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 60,600                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 69,000                     

งบลงทนุ 69,000                     

ครุภณัฑ์ 69,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 69,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 18 จงัหวดั

สงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 18 จงัหวดัสงขลา ต าบลพะวง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 36,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 36,800                     

จดัทีด่นิ 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสงขลา ต าบลเขา

รูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 22,000                        

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 17,800,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 17,800,000                

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 17,800,000                

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 17,800,000                

งบลงทนุ 17,800,000                

ครุภณัฑ์ 17,800,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 17,800,000                   

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลือ่นที่   ต าบล

โคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 11,800,000                   
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รายการระดบัที1่: สถานีภาคพื้นระบบติดตามอากาศยาน ต าบลโคกม่วง 

อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา สถานี 1 6,000,000                    

กระทรวงคมนาคม 3,279,470,800            

กรมเจา้ทา่ 634,648,000              

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 60,000,000                

โครงการพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 60,000,000                

พฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ชายฝัง่ทะเลที่

ร่องน า้สงขลา (ร่องนอก) อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 1000000 60,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 406,156,200              

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 405,076,200              

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 350,630,500              

งบลงทนุ 350,630,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 350,630,500                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 350,630,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณ ต.ท่า

บอน อ.ระโนด จ.สงขลา แห่ง 0 69,127,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ที่บริเวณ ต.

คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา แห่ง 0 54,244,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงสรา้งป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณ

หาดสมหิลา ถ.ชลาทศัน ์อ.เมอืง จ.สงขลา แห่ง 0 98,094,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ บริเวณ ต.ชงิโค

 ต.หวัเขา อ.สงิหนคร จ.สงขลา (บริเวณหาดทรายแกว้) แห่ง 0 35,610,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ชายฝัง่ทะเล 

Sand Bypassing ร่องน า้นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 524900 49,555,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งก าแพงป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณบา้นทุ่ง

ใหญ่ หมู่ที่ 3-7 ต.เขารูปชา้ง อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา แห่ง 1 44,000,000                   

ขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ 54,445,700                

งบลงทนุ 54,445,700                

ครุภณัฑ์ 7,800,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทุ่นเครื่องหมายการเดนิเรือ พรอ้มอปุกรณ์ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง ไม่นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษา ชดุ 2 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทุ่นเครื่องหมายการเดนิเรือ พรอ้มอปุกรณ์ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง ไม่นอ้ยกวา่ 2.10 เมตร ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษา ชดุ 2 5,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,645,700                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 46,645,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหลกัไฟขอบร่อง หลกัไฟปลายสนัเขือ่น และ

หลกัไฟแสดงที่หมายอนัตราย พรอ้มอปุกรณ์เครื่องหมายการเดนิเรือ 

ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 4 จ.สงขลา จ านวน หลกั 6 9,000,000                    

รายการระดบัที1่:  ค่าขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ชายฝัง่ทะเล (ด าเนินการ

เอง) ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 4 จ.สงขลา จ านวน 10 ร่องน า้ 

เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 1071000 37,645,700                   

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 1,080,000                 

การออกใบส าคญั 1,080,000                 

งบลงทนุ 1,080,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,080,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสิง่อ  านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิาร (หอ้งน า้

ส าหรบัผูพ้กิาร ทางลาด ป้าย และอืน่ๆ) ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคที่ 4 จ. แห่ง 4 1,080,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 168,391,800              

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 168,391,800              

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 168,391,800              

งบลงทนุ 168,391,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 168,391,800                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 168,391,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกร่องน า้ร่องกลางทะเลสาบสงขลา

ตอนลา่ง เพือ่พฒันาและฟ้ืนฟูทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง จ.สงขลา (ตอนที่ 1 

ตัง้แต่ กม. 0+000 ถงึ กม.7+500) เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 2806530 168,391,800                 

กรมทางหลวง 1,692,264,500            

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 159,340,000              

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 159,340,000              

ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 159,340,000              

งบลงทนุ 159,340,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 159,340,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 159,340,000                 

รายการระดบัที1่: สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 จ. กม. 4.1 159,340,000                 

รายการระดบัที2่: สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 

ตอน 1 จ.สงขลา กม. 4.1 100,820,000                 

รายการระดบัที2่: สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 

ตอน 2 จ.สงขลา กม. 1.396 58,520,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,044,794,300            

โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 19,222,000                

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 19,222,000                

งบลงทนุ 19,222,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,222,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,222,000                   

รายการระดบัที1่: สาย อ.นาทว ี- ด่านประกอบ จ.สงขลา กม. 15.4 19,222,000                   

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 35,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทงิพระ - เกาะยอ จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าทอ้น จ. แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 43,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 43,000,000                

งบลงทนุ 43,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 43,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม จ. กม. 1.3 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พงัลา - จดุผ่านแดนถาวร

สะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซยี) จ.สงขลา กม. 0.9 23,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 804,286,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 110,000,000              

งบลงทนุ 110,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 110,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 110,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทว ีจ.สงขลา กม. 2 110,000,000                 

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 180,000,000              

งบลงทนุ 180,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 180,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 180,000,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 4 ตดักบั

ทางหลวงหมายเลข 4287 (แยกควนลงั) จ.สงขลา แห่ง 1 180,000,000                 

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 514,286,000              

งบลงทนุ 514,286,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 514,286,000                 

ค่าที่ดนิ 514,286,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 18 จ.สงขลา สายทาง 5 514,286,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 130,000,000              

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 45,000,000                

งบลงทนุ 45,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน หาดใหญ่  -  นาหม่อม แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ จ. แห่ง 1 15,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 55,000,000                

งบลงทนุ 55,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลงั แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน า้เทพา - ธารคีรี แห่ง 1 30,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 30,000,000                

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

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ จ. แห่ง 1 30,000,000                   

โครงการศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ 13,286,300                

ศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ 13,286,300                

งบรายจ่ายอื่น 13,286,300                

รายการระดบัที1่: การจดัเตรียมเอกสารและใหค้ าปรึกษาในการคดัเลอืก

เอกชนเขา้ลงทุน โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายหาดใหญ่ - โครงการ 1 13,286,300                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 30,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วช ัน้น าแหง่

ใหมก่บัแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง 30,000,000                

พฒันาโครงขา่ยทางหลวง 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ จ. แห่ง 1 30,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 434,290,200              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 22,190,500                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 22,190,500                

งบลงทนุ 22,190,500                

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,590,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,690,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 5 ชัน้ 16 ครอบครวั  แขวง

ทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ.สงขลา หลงั 1 16,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงก าแพงเพชร  แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงหาดใหญ่ แขวงทาง

หลวงสงขลาที่ 1 จ.สงขลา หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 340,329,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 337,060,000              

งบลงทนุ 337,060,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 337,060,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 337,060,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 กม. 536 39,400,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 กม. 529 40,520,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พงัลา - จดุผ่านแดนถาวร

สะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซยี) ตอน 2 จ.สงขลา แห่ง 1 8,110,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทงิพระ - เกาะยอ ตอน 2 แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ ตอน 4 จ. แห่ง 1 5,530,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพอ้ - เนินพชิยั - คลองหวะ

 จ.สงขลา แห่ง 1 12,000,000                   



42 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพอ้ - เนินพชิยั จ.สงขลา แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4053 ตอน ควนเนียง - ปากบาง จ. แห่ง 1 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทงิพระ - เกาะยอ - ทุ่ง

หวงั จ.สงขลา แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าทอ้น ตอน 1 แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาทว ี- ล าไพล ตอน 2 จ. แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลงั ตอน 

1 จ.สงขลา แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ - ปาแด ตอน 1 จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ ตอน 1 จ. แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ ตอน 2 จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมติร 

ตอน 1 จ.สงขลา แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทว ี- ล าไพล แห่ง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ - ปาแด ตอน 2 จ. แห่ง 1 13,200,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 408 

ตอน นาทว ี- ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซยี) ตอน 1 จ.สงขลา แห่ง 1 20,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน

 นาทว ี- ล าไพล ตอน 3 จ.สงขลา แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 408 

ตอน ทุ่งหวงั - นาทว ีจ.สงขลา แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 408 

ตอน นาทว ี- ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซยี) ตอน 2 จ.สงขลา แห่ง 1 5,000,000                    

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 3,269,000                 

งบลงทนุ 3,269,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,269,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,269,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัหาดใหญ่ (ขาออก) แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

หาดใหญ่ (ขาออก) จ.สงขลา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

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

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 71,770,700                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 45,778,900                

งบลงทนุ 45,778,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,778,900                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 45,778,900                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพอ้ - เนินพชิยั ตอน 1

 จ. สงขลา แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพอ้ - เนินพชิยั ตอน 2

 จ. สงขลา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพอ้ - เนินพชิยั ตอน 3

 จ. สงขลา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพอ้ - เนินพชิยั ตอน 4

 จ. สงขลา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวงั ตอน

 3 จ. สงขลา แห่ง 1 2,200,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทงิพระ - เกาะยอ จ. แห่ง 1 2,450,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเขา้สนามบนิ

หาดใหญ่ ตอน 1 จ. สงขลา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเขา้สนามบนิ

หาดใหญ่ ตอน 3 จ. สงขลา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเขา้สนามบนิ

หาดใหญ่ ตอน 4 จ. สงขลา แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม จ. แห่ง 1 6,733,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4309 ตอน สามแยกทุ่งหวงั - 

สงขลา จ. สงขลา แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน นาทว ี- ด่านนอก จ. แห่ง 1 1,930,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน า้เทพา - ธารคีรี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4095 ตอน สะบา้ยอ้ย - เขาแดง 

ตอน 1 จ. สงขลา แห่ง 1 1,947,700                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาทว ี- ล าไพล ตอน 1 แห่ง 1 980,700                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาทว ี- ล าไพล ตอน 2 แห่ง 1 5,010,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4243 ตอน สะเดา - สะทอ้น จ. แห่ง 1 404,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ - ปาแด ตอน 3 จ. แห่ง 1 2,343,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ - ปาแด ตอน 4 จ. แห่ง 1 1,491,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ ตอน 

6 จ. สงขลา แห่ง 1 700,000                      

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 25,991,800                

งบลงทนุ 25,991,800                

ครุภณัฑ์ 4,531,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,369,800                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี.ี  พรอ้ม

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

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. จ.สงขลา คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. จ.สงขลา เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. จ.สงขลา เครื่อง 1 97,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,460,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,460,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. จ. หลงั 1 21,460,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 23,840,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,910,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,910,000                 

งบลงทนุ 9,910,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,910,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,910,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวงั จ. แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเขา้สนามบนิ

หาดใหญ่ จ. สงขลา แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าทอ้น จ. แห่ง 5 2,400,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4095 ตอน สะบา้ยอ้ย - เขาแดง แห่ง 4 1,780,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาทว ี- ล าไพล จ. สงขลา แห่ง 6 2,670,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4243 ตอน สะเดา - สะทอ้น จ. แห่ง 3 1,460,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 13,930,000                

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 13,930,000                

งบลงทนุ 13,930,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,930,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,930,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัศูนยส์รา้งทางสงขลา 0 5,230,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 952,558,300              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 104,780,600              

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 104,780,600              

ก่อสรา้งและอ านวยความปลอดภยัทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 104,780,600              

งบลงทนุ 104,780,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,780,600                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 79,780,600                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.บาลายเซาะ - บ.ไมพ้อก อ.จะนะ จ.สงขลา กม. 3.675 13,072,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.สข.2006 - บ.สวนปาลม์ อ.เทพา จ. กม. 3.37 11,981,200                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.42 - บ.ตน้ยอ อ.เทพา จ.สงขลา กม. 4.8 17,495,400                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.หวา้หลงั - บ.คูนายสงัข ์อ.จะนะ จ.สงขลา กม. 4 14,102,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.408 - เขตเทศบาลพะตง อ.จะนะ จ. กม. 3.8 4,754,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.42 - สถานีรถไฟตาแปด อ.เทพา จ. กม. 1 3,556,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.43 - บ.ตลิง่ชนั อ.จะนะ จ.สงขลา กม. 2.5 14,820,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.2004 แยก ทล.

43 - เขตเทศบาลสงขลา อ.เทพา, จะนะ จ.สงขลา แห่ง 1 25,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 62,980,000                

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 62,980,000                

ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 62,980,000                

งบลงทนุ 62,980,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 62,980,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 62,980,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4 - ทล.4054 เลยีบแนวชายแดน อ.

สะเดา จ.สงขลา กม. 17 62,980,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 364,455,400              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 33,224,400                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 33,224,400                

งบลงทนุ 33,224,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,224,400                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 33,224,400                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองเทพา อ.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา ม. 100 17,640,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ม. 77 15,584,400                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 139,421,000              
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ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 139,421,000              

งบลงทนุ 139,421,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 139,421,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 139,421,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4 - นิคมอตุสาหกรรมฉลงุ อ.บางกล า่ กม. 4.045 14,950,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4287 - บ.น า้ตกโตนงาชา้ง อ.หาดใหญ่ กม. 6.5 14,890,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4 - บ.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา กม. 4.61 12,860,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.408 - เขตเทศบาลระโนดตอนสงขลา 

อ.ระโนด จ.สงขลา กม. 1 29,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4135 - บรรจบ ทล.4145 อ.สะเดา จ. กม. 1.4 25,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.407 - บ.แขยง อ.เมอืง จ.สงขลา กม. 4.5 10,950,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.สข.5057 อ่างเกบ็น า้คลองหลา - บ.

ท่าหรัง่ อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา กม. 2.1 11,620,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ยางเกาะ อ.สะเดา จ.สงขลา กม. 1.65 9,387,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.คลองล า - อ่างเกบ็น า้เหนือคลอง อ.สะเดา จ. กม. 4.32 9,364,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 14,500,000                

ก่อสรา้งเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 14,500,000                

งบลงทนุ 14,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,500,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบถนนสาย สข.4040 แยก 

ทล.4135 (กม.ที่ 8+300) - ทล.4145 อ.สะเดา, คลองหอยโขง่ จ.สงขลา 0 14,500,000                   

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 128,300,000              

ขยายความกวา้งสะพาน 128,300,000              

งบลงทนุ 128,300,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 128,300,000                 

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 128,300,000                 

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.4052 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4111 - บา้นท่าหย ีอ.ควนเนียง จ.สงขลา แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.2017 แยกทาง

หลวงหมายเลข 43 - บา้นตลิง่ชนั อ.จะนะ จ.สงขลา แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.4051 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4208 - บา้นโละ๊หนุน อ.บางกล า่, ควนเนียง จ.สงขลา แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.2036 แยกทาง

หลวงหมายเลข 43 - บา้นปากทุ่ง อ.เทพา จ.สงขลา แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.5056 แยกทาง

หลวงชนบท สข.4034 - ฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้

พระบรมราชนีินาถ อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.2003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นสะทอ้น อ.นาทว ีจ.สงขลา แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.2018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นล าลอง อ.นาทว ีจ.สงขลา แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.2030 แยกทาง

หลวงหมายเลข 43 - บา้นควนขี้แรด อ.นาหม่อม, จะนะ จ.สงขลา แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.3073 แยกทาง

หลวงหมายเลข 406 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4287 อ.รตัภูม ิจ.สงขลา แห่ง 1 8,300,000                    



46 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.2004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 43 - เขตเทศบาลสงขลา อ.เทพา, จะนะ, เมอืง จ.สงขลา แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4083 - บา้นกระแสสนิธุ ์อ.ระโนด, กระแสสนิธุ ์จ.สงขลา แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.3019 แยกทาง

หลวงหมายเลข 408 - เขตเทศบาลพะตง อ.จะนะ, หาดใหญ่ จ.สงขลา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นศ.3053 แยกทาง

หลวงหมายเลข 408 - เขตเทศบาลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.2006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นป่ากอ อ.เทพา จ.สงขลา แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.3063 แยกทาง

หลวงหมายเลข 408 - บา้นลาแล อ.นาทว,ี สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.6066 บา้นคลองร า -

 อ่างเกบ็น า้เหนือคลอง อ.สะเดา จ.สงขลา แห่ง 1 9,500,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 49,010,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 49,010,000                

งบลงทนุ 49,010,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,010,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 49,010,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สข.5016 แยก

ทางหลวงชนบท นศ.3053 - บา้นปากเหมอืง อ.ระโนด จ.สงขลา แห่ง 1 8,450,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สข.2003 แยก

ทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นสะทอ้น อ.นาทว ีจ.สงขลา แห่ง 1 9,750,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สข.3060 แยก

ทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นคูศกัดิ์สทิธิ์ อ.นาทว,ี จะนะ จ.สงขลา แห่ง 1 9,750,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สข.6066 บา้น

คลองร า - อ่างเกบ็น า้เหนือคลอง อ.สะเดา จ.สงขลา แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สข.1058 แยก

ทางหลวงหมายเลข 4 - นิคมอตุสาหกรรมฉลงุ อ.บางกล า่ จ.สงขลา แห่ง 1 13,260,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 280,394,300              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 10,324,600                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 464,000                   

งบลงทนุ 464,000                   

ครุภณัฑ์ 464,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 464,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้ง Total Station แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ชดุ 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ชดุ 1 24,000                        

พฒันาสะพานขนาดกลาง 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองหงั อ.นาทว ีจ.สงขลา ม. 30 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองวาด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ม. 30 4,000,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 1,860,600                 

งบลงทนุ 1,860,600                 

ครุภณัฑ์ 1,860,600                    
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 898,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสติก 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทสงขลา เครื่อง 1 138,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 219,483,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 219,483,000              

งบลงทนุ 219,483,000              

ครุภณัฑ์ 7,950,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,260,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ แขวงทางหลวงชนบทสงขลา คนั 1 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ส านกังานทางหลวง

ชนบทที่ 12 (สงขลา) คนั 1 1,980,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 4,690,000                    

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

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา คนั 1 1,990,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 211,533,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 211,533,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 408

 - บา้นศกัดิ์สทิธิ์ อ.นาทว,ี จะนะ จ.สงขลา แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นล าลอง อ.นาทว ีจ.สงขลา แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สข.002 สะพานคลองนาทว ีอ.จะนะ จ.สงขลา แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สข.004 สะพานขา้มคลองบา้นมาบเตย อ.ระโนด แห่ง 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สข.006 สะพานขา้มคลองบา้นนารงันก อ.บาง

กล า่ จ.สงขลา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สข.010 สะพานขา้มคลองบางกล า่ อ.ควนเนียง แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สข.011 สะพานขา้มคลองระโนด อ.ระโนด จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สข.015 สะพานเรืองประชา อ.ระโนด จ.สงขลา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สข.026 สะพานขา้มคลองคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สข.027 สะพานปากบางสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สข.028 สะพานขา้มคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นป่ากอ อ.เทพา จ.สงขลา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 408

 - บา้นสทงิหมอ้ อ.สงิหนคร จ.สงขลา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.2028 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 สถานีรถไฟตาแปด อ.เทพา จ.สงขลา แห่ง 1 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 43 -

 บา้นหว้ยขี้แรด อ.นาหม่อม, จะนะ จ.สงขลา แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นสะทอ้น อ.นาทว ีจ.สงขลา แห่ง 1 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 408

 - บา้นชมุพล อ.สทงิพระ จ.สงขลา แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 43 -

 บา้นตลิง่ชนั อ.จะนะ จ.สงขลา แห่ง 1 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.3061 แยกทางหลวงหมายเลข 407

 - ถนนสาย ก ผงัเมอืงรวมเมอืงหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แห่ง 1 7,363,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 408

 - เขตเทศบาลพะตง อ.จะนะ, หาดใหญ่ จ.สงขลา แห่ง 1 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นล าลอง อ.นาทว ีจ.สงขลา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 43 -

 บา้นหว้ยขี้แรด อ.นาหม่อม, จะนะ จ.สงขลา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 4287

 - บา้นป่ายาง อ.หาดใหญ่, บางกล า่ จ.สงขลา แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.1062 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นไร่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - เขต

เทศบาลสงขลา อ.เทพา, จะนะ, เมอืง จ.สงขลา กม. 1.5 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สข.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บา้น

ทุ่งหวงั อ.เมอืง, หาดใหญ่ จ.สงขลา กม. 2.2 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สข.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บา้น

แขยง อ.เมอืง จ.สงขลา กม. 1.65 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สข.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 4145 - บา้น

โคกม่วง อ.สะเดา, คลองหอยโขง่ จ.สงขลา กม. 2 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสงขลา กม. 695 31,010,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4181

 - บา้นปากจ่า อ.ควนเนียง จ.สงขลา แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.3068 แยกทางหลวงหมายเลข 408

 - วดัทา้ยยอ อ.เมอืง จ.สงขลา แห่ง 1 1,360,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 50,586,700                
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อ านวยความปลอดภยัทางถนน 49,039,800                

งบลงทนุ 49,039,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,039,800                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 49,039,800                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สข.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - เขต

เทศบาลพะตง อ.จะนะ, หาดใหญ่ จ.สงขลา แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สข.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นลา

แล อ.นาทว ีจ.สงขลา แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.4034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4145 - บา้นโคกม่วง อ.สะเดา, คลองหอยโขง่ จ.สงขลา แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.5056 แยกทาง

หลวงชนบท สข.4034 - ฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้

พระบรมราชนีินาถ อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา แห่ง 1 1,594,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.3038 แยกทาง

หลวงหมายเลข 408 - บา้นสทงิหมอ้ อ.สงิหนคร จ.สงขลา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4083 - บา้นกระแสสนิธุ ์อ.ระโนด, กระแสสนิธุ ์จ.สงขลา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.4029 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4135 - ถนนสาย ค ผงัเมอืงรวมหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.3061 แยกทาง

หลวงหมายเลข 407 - ถนนสาย ก ผงัเมอืงรวมหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. แห่ง 2 3,872,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.2006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 43 - บา้นป่ากอ อ.เทพา จ.สงขลา แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 4,423,800                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,546,900                 

งบลงทนุ 1,546,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,546,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,546,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทสงขลา แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 139,948,000              

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 40,300,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 40,300,000                

งบลงทนุ 40,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,300,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 40,300,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สข.

2004 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - เขตเทศบาลสงขลา อ.เทพา, จะนะ, แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สข.

3005 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บา้นทุ่งหวงั อ.เมอืง, หาดใหญ่ จ.สงขลา แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สข.

3015 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บา้นแขยง อ.เมอืง จ.สงขลา แห่ง 1 8,300,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สข.

3063 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นลาแล อ.นาทว,ี สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา แห่ง 1 8,500,000                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สข.

4022 แยกทางหลวงหมายเลข 4083 - บา้นคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา แห่ง 1 7,500,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 50,248,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 50,248,000                

งบลงทนุ 50,248,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,248,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 50,248,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

1035 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4287 อ.รตัภูมิ แห่ง 2 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

1065 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นยางเกาะ อ.สะเดา จ.สงขลา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

2006 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นป่ากอ อ.เทพา จ.สงขลา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

2017 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บา้นตลิง่ชนั อ.จะนะ จ.สงขลา แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

2030 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บา้นควนขี้แรด อ.นาหม่อม, จะนะ จ. แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

2031 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บา้นควนหนิ อ.นาหม่อม, หาดใหญ่, แห่ง 2 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

2032 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นพรุเตียว อ.นาทว ีจ.สงขลา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

2036 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บา้นปากทุ่ง อ.เทพา จ.สงขลา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

2039 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นวงัปริง อ.สะเดา จ.สงขลา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

3011 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นประตูไชย อ.สงิหนคร จ.สงขลา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

3015 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บา้นแขยง อ.เมอืง จ.สงขลา แห่ง 2 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

3049 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นชมุพล อ.สทงิพระ จ.สงขลา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

3068 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - โรงเรียนวดัทา้ยยอ อ.เมอืง จ.สงขลา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

3069 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บา้นอ่าวทราย อ.เมอืง จ.สงขลา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4111 - บา้นบ่อทราย อ.ควนเนียง, สงิหนคร แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4181 - บา้นปากจ่า อ.ควนเนียง จ.สงขลา แห่ง 2 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

4044 แยกทางหลวงหมายเลข 4287 - บา้นป่ายาง อ.หาดใหญ่, บางกล า่ จ. แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

4046 แยกทางหลวงหมายเลข 4287 - บา้นหนิผุด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

4051 แยกทางหลวงหมายเลข 4208 - บา้นโละ๊หนุน อ.บางกล า่, ควนเนียง แห่ง 1 1,800,000                    
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รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4287 อ.รตัภูมิ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

3073 แยกทางหลวงหมายเลข 406 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4287 อ.รตั แห่ง 1 1,952,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

4034 แยกทางหลวงหมายเลข 4145 - บา้นโคกม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา แห่ง 1 1,948,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สข.

4040 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4145 อ. แห่ง 1 1,948,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 37,700,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 37,700,000                

งบลงทนุ 37,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,700,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 37,700,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย สข.3019 แยกทาง

หลวงหมายเลข 408 - เขตเทศบาลพะตง อ.จะนะ, หาดใหญ่ จ.สงขลา แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย สข.3063 แยกทาง

หลวงหมายเลข 408 - บา้นลาแล อ.นาทว,ี สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย สข.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4083 - บา้นกระแสสนิธุ ์อ.ระโนด, กระแสสนิธุ ์จ.สงขลา แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย สข.4034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4145 - บา้นโคกม่วง อ.สะเดา, คลองหอยโขง่ จ.สงขลา แห่ง 1 9,500,000                    

โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 9,800,000                 

ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 9,800,000                 

งบลงทนุ 9,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,800,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย สข.4040 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4135 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4145 อ.สะเดา, คลอง แห่ง 1 9,800,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 1,900,000                 

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย สข.4029 แยกทางหลวง

หมายเลข 4135 - ถนนสาย ค ผงัเมอืงรวมหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แห่ง 1 1,900,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 149,947,400               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 15,652,300                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,500,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการคุณภาพน า้ 1,500,000                 

ลดของเสยีในแหลง่น า้วกิฤตแิละจดัการคุณภาพน า้ในแหลง่น า้หลกั 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจคุณภาพน า้อตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 800,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 4,525,000                 

โครงการแกไ้ขปญัหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม 4,525,000                 

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม 4,525,000                 

งบลงทนุ 4,525,000                 

ครุภณัฑ์ 4,525,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,525,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่อง Spectrophotometer แบบเคลือ่นที่ส  าหรบั

ตรวจวดัโลหะหนกั ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องระบุพกิดับนพื้นโลกจอแสดงผลแบบส ีส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัคุณภาพน า้เบื้องตน้หลายพารามเิตอร ์

(Multiprobe) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที่ ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัเกบ็ตวัอยา่งน า้ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าซโีอดแีละบโีอดแีบบเคลือ่นที่ ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึและประมวลผลขอ้มูล ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจวดัค่าฝุ่ นละอองในอากาศแบบพกพาพรอ้ม

ชดุป้องกนัมลพษิ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 850,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 9,627,300                 

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 9,627,300                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 9,627,300                 

งบลงทนุ 9,627,300                 

ครุภณัฑ์ 7,020,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 158,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 94,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,862,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่อง Digital Buret ม ีSafety valve ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้ออตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 180,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM-10) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหน์ า้มนัและไขมนั(grease&oil) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหโ์ครงสรา้งสารอนัตรายแบบภาคสนาม 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั เครื่อง 1 3,531,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความขุน่แบบตัง้โตะ๊  ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาค

ที่ 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสโีดยเทคนิค ADMI ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 16  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 511,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,606,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 845,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งป้ายชือ่ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 16  ต าบล

เขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา งาน 1 477,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโรงจอดรถ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 16  

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา งาน 1 368,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,761,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงต่อเติมอาคาร ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 16 

 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา งาน 1 1,761,000                    

กรมควบคุมมลพษิ 7,300,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 7,300,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 7,300,000                 

พฒันาเครื่องมอืการบริหารจดัการองคก์รและการควบคุมมลพษิ 7,300,000                 

งบลงทนุ 7,300,000                 

ครุภณัฑ์ 7,300,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,300,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สถานี 1 7,300,000                    

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 16,009,600                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 8,910,400                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ 

และป่าชายเลน 1,636,800                 

ป้องกนัและปราบปรามรองรบัแผนปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฏหมาย 

(IUU) 1,636,800                 

งบรายจ่ายอื่น 1,636,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามรองรบั

แผนปฏบิตัิการแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย (IUU) 0 1,636,800                    

โครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 6,484,400                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 6,484,400                 

งบรายจ่ายอื่น 6,484,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกเสริมปะการงั จงัหวดัสงขลา ไร่ 20 4,988,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกเสริมหญา้ทะเล จงัหวดัสงขลา ไร่ 12 1,496,400                    

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   



54 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

งบด าเนินงาน 789,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 789,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ

อนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 62,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 717,000                   

โครงการบริหารจดัการขยะทะเล 717,000                   

บริหารจดัการขยะทะเล 717,000                   

งบลงทนุ 717,000                   

ครุภณัฑ์ 717,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 717,000                      

รายการระดบัที1่: ทุ่นกกัขยะ ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 100 เมตร  ต าบล

พะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 717,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 151,000                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 151,000                   

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคใต)้ 151,000                   

งบด าเนินงาน 151,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 151,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 55,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 14,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 44,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 6,800                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,231,200                 

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 6,231,200                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 6,231,200                 

งบลงทนุ 6,231,200                 

ครุภณัฑ์ 6,179,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,179,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มเเซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 104 ต าบล

เกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ล า 1 390,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มเเซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 108 ต าบล

เกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ล า 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 211 ต าบล

เกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ล า 1 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 216 ต าบล

เกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ล า 1 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 224 ต าบล

เกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ล า 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 802 ต าบล

เกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ล า 1 1,109,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเปลีย่นเครื่องยนตเ์รือ น.เจริญชยัสมทุร 1 

ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ล า 1 1,890,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,200                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 52,200                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัสงขลา กลา้ 18000 52,200                        

กรมทรพัยากรน า้ 24,380,300                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 13,168,700                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 9,980,000                 

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 9,980,000                 

งบลงทนุ 9,980,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,980,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ควนเขาวงั  ต าบลฉลงุ  อ าเภอ

หาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 9,980,000                    

โครงการพฒันากลไกองคก์รบริหารจดัการน า้ทกุระดบั 3,188,700                 

พฒันาและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมขององคก์รทกุระดบัในการบริหารจดัการทรพัยากร

น า้ทกุลุ่มน า้ 3,188,700                 

งบรายจ่ายอื่น 3,188,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้

ภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออก ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,771,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้

ทะเลสาบสงขลา ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั อ าเภอ รายการ 1 503,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้

ปตัตานี ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ รายการ 1 458,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้

ภาคใตฝ้ัง่ตะวนัตก (ส่วนที่ 2) ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 455,900                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 11,211,600                

การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,920,000                 

พฒันาเครื่องมอืและกลไกบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,920,000                 

งบลงทนุ 6,920,000                 

ครุภณัฑ์ 6,920,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 5,600,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบแรงดงึของเหลก็ พรอ้มอปุกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืชดุเจาะส ารวจดนิแบบหมนุเจาะ พรอ้มอปุกรณ์

ทดสอบ  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ เครื่อง 1 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักระแสน า้แบบลูกถว้ย ส านกังานทรพัยากรน า้

ภาค 8  ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 1,320,000                    

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 4,291,600                 

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 4,291,600                 

งบลงทนุ 4,291,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,291,600                    

ค่าส ารวจออกแบบ 3,097,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 40 3,097,900                    

ค่าควบคุมงาน 1,193,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงาน ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8  ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 45 1,193,700                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 44,724,600                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 42,868,600                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 14,507,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 5,660,000                 

งบลงทนุ 5,660,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,660,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองรตัภูมิ

  หมู่ที่ 7 ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นคอลอมดุอ  หมู่ที่

 1  ต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นทุ่งไพล  หมู่ที่  1 

ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนนาทววีทิยาคม หมู่ที่ 2

 ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 8,847,000                 

งบลงทนุ 8,847,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,847,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 8,847,000                    

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้

ดื่มสะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นไร่ หมู่ที่ 10 

ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหน า่ฮ ัว้ หมู่ที่ 3 

ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 983,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัไทรใหญ่ หมู่ที่ 4 

ต าบลควนรู อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นถ า้ตลอด หมู่ที่ 6 

ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นสะกอม หมู่ที่ 2 

ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นปากบาง หมู่ที่ 4 

ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นท่าคลอง หมู่ที่ 4  

ต าบลนาทบั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นควนหมาก หมู่ที่ 3 

ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นล าเปา หมู่ที่ 11 

ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 492,400                   

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 492,400                   

งบลงทนุ 492,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 492,400                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นมนีุ หมู่ที่ 4 ต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 26,429,200                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 26,429,200                

งบลงทนุ 26,429,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,429,200                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 26,429,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทุ่งบวั หมู่ที1่ ต าบลกระแสสนิธุ ์

อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโตนดดว้น หมู่ที2่ ต าบลกระแสสนิธุ์

 อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นคลองโหน หมู่ที3่ ต าบลกระแสสนิธุ์

 อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นม่วงงาม หมู่ที4่ ต าบลกระแสสนิธุ ์

อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นรดัปูน หมู่ที2่ ต าบลเชงิแส อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเชงิแส  หมู่ที4่ ต าบลเชงิแส อ าเภอ

กระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเชงิแส หมู่ที4่ ต าบลเชงิแส อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองชมุแสง หมู่ที1่0 ต าบลบางเห

รียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นแพรกสุวรรณ หมู่ที1่1 ต าบลบางเห

รียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นปะโอ กลุม่1 หมู่ที1่ ต าบลม่วงงาม 

อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นปะโอ กลุม่2 หมู่ที1่ ต าบลม่วงงาม 

อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นปะโอ กลุม่3 หมู่ที1่ ต าบลม่วงงาม 

อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นปะโอ กลุม่4 หมู่ที่ 1ต าบลม่วงงาม 

อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นปะโอ กลุม่ 5 หมู่ที1่ ต าบลม่วงงาม

 อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 1,440,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 1,440,000                 

งบลงทนุ 1,440,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,440,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นอ่าวทงึ หมู่ที่ 4 ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยลาด หมู่ที่ 2 ต าบลท่าหนิ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทุ่งปรือ หมู่ที่ 7 ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นมา้งอน หมู่ที่ 5 ต าบลนาทบั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นยา่นยาว  หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดอนขี้เหลก็ (บา้นนอก) หมู่ที่ 5 ต าบลพะวง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,856,000                 

ทรพัยากรน า้บาดาลในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการบริหารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 1,856,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาล 1,856,000                 

งบลงทนุ 1,856,000                 
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ครุภณัฑ์ 1,856,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,489,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 

2,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์เครื่องยนต์

ดเีซล แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา คนั 1 1,489,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 367,000                      

รายการระดบัที1่: คอ้นธรณีวทิยา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั อนั 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: เขม็ทศิทางธรณีวทิยา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา อนั 3 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัคุณสมบตัิทางกายภาพและเคมขีองน า้บาดาล 

(pH Meter,Conductivity Meter,Disolve Oxygen 

Meter,Temperature Meter) ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้แบบสายไฟ ต าบลพะวง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 90,000                        

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 22,140,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 37,000                     

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 37,000                     

การวจิยัดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า 37,000                     

งบลงทนุ 37,000                     

ครุภณัฑ์ 37,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 37,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัน า้ฝนอตัโนมตัิ พรอ้ม Data logger จงัหวดั เครื่อง 1 37,000                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 16,249,000                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 15,699,000                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 250,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 250,000                      

รายการระดบัที1่:  เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัสงขลา กลา้ 50000 250,000                      

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 201,600                   

งบลงทนุ 201,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 201,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 201,600                      

รายการระดบัที1่: กรงเลี้ยงลงิ จงัหวดัสงขลา กรง 2 201,600                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 13,322,000                

งบลงทนุ 13,322,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,322,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,322,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการอทุยานแห่งชาติ พรอ้มอาคาร

ประกอบ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 13,322,000                   

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 1,925,400                 

งบลงทนุ 1,925,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,925,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,925,400                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสงขลา กโิลเมตร 110 565,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัสงขลา แห่ง 17 1,360,000                    
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โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 550,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 550,000                   

งบลงทนุ 550,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 550,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 550,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัสงขลา กโิลเมตร 50 550,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 484,000                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 484,000                   

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาคใต)้ 484,000                   

งบอดุหนุน 250,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 250,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัสงขลา 0 250,000                      

งบรายจ่ายอื่น 234,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัสงขลา 0 234,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,370,200                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 5,370,200                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 3,615,000                 

งบลงทนุ 3,615,000                 

ครุภณัฑ์ 76,400                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 4 38,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 38,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,538,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,493,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมที่ท  าการหน่วยพทิกัษป่์าท่าหนิ (สข.

2394) เขตหา้มลา่สตัวป่์าทะเลสาบ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 492,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร หน่วยพทิกัษป่์าอ่าวท่ายาง เขตหา้มลา่

สตัวป่์าทะเลสาบ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 96,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมที่ท  าการหน่วยพทิกัษป่์าเกาะหมาก 

(พท.1262) เขตหา้มลา่สตัวป่์าทะเลสาบ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 86,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ 5-6 (บา้นตึกช ัน้

เดยีว 2 หอ้งนอน 1 หอ้งน า้) สข 873 ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสตัวป่์า แห่ง 1 161,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารอเนกประสงค ์ขนาดพื้นที่ 144

 ตารางเมตร ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสตัวป่์าหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 158,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคาร โครงการสวนปาลม์

เทดิพระเกยีรติ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี จงัหวดั แห่ง 1 498,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,044,900                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบไฟฟ้า จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 636,500                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสงขลา กโิลเมตร 274 1,408,400                    
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ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 647,200                   

งบลงทนุ 647,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 647,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 647,200                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 80000 232,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัสงขลา ไร่ 50 51,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัสงขลา ไร่ 480 235,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัสงขลา ไร่ 50 35,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัสงขลา ไร่ 200 94,000                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,108,000                 

งบลงทนุ 1,108,000                 

ครุภณัฑ์ 1,108,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,108,000                    

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

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป จงัหวดัสงขลา เครื่อง 5 15,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี จงัหวดัสงขลา เครื่อง 13 102,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัสงขลา เครื่อง 6 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัสงขลา เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) เครื่อง 20 154,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 จงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 18,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัสงขลา ชดุ 24 91,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดั เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัสงขลา เครื่อง 16 40,000                        

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 4,439,600                 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 4,439,600                 

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการน า้เสยีในระดบัจงัหวดั 4,439,600                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการน า้เสยี 4,439,600                 

งบอดุหนุน 4,439,600                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,283,300                    

รายการระดบัที1่: การเพิม่ประสทิธภิาพระบบรวบรวมน า้เสยี ระยะที่ 3 

เทศบาลนครสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 4,283,300                    

ค่าควบคุมงาน 156,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานการเพิม่ประสทิธภิาพระบบรวบรวมน า้เสยี 

ระยะที่ 3 เทศบาลนครสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 156,300                      

กรมป่าไม ้ 15,300,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 254,300                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 254,300                   
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บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 254,300                   

งบลงทนุ 254,300                   

ครุภณัฑ์ 23,900                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 23,900                        

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูมสิ าหรบัเกบ็เมลด็พนัธุไ์ม ้จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 23,900                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 230,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 230,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กลา้ 7000 53,200                        

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสงขลา กโิลเมตร 4 20,500                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 257 151,600                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัสงขลา ไร่ 5 5,100                         

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,300,600                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 102,800                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 102,800                   

งบลงทนุ 102,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสงขลา กโิลเมตร 20 102,800                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 5,197,800                 

อนุรกัษแ์ละส่งเสริมสมนุไพรจากป่า 175,000                   

งบลงทนุ 175,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกพชืสมนุไพร จงัหวดัสงขลา ไร่ 50 175,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 4,204,600                 

งบลงทนุ 4,204,600                 

ครุภณัฑ์ 3,690,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,703,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าชดุปฏบิตัิการป่าไม ้จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 2,703,600                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 514,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      
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รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสงขลา กโิลเมตร 100 514,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 50,000                     

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัสงขลา หมู่บา้น 1 50,000                        

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 646,000                   

งบลงทนุ 112,000                   

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 87,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 87,000                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสงขลา กลา้ 30000 87,000                        

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 464,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัสงขลา หมู่บา้น 7 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัสงขลา หมู่บา้น 27 324,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัสงขลา ชดุ 4 15,200                        

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

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 780,000                   

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 780,000                   

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 780,000                   

งบลงทนุ 780,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 780,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 780,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัสงขลา ไร่ 200 780,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,050,400                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 5,050,400                 

ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 967,600                   

งบด าเนินงาน 767,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 767,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 720,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 46,800                        

งบอดุหนุน 200,000                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 4 200,000                      

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 642,700                   

งบด าเนินงาน 592,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 592,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 546,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 21,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 25,100                        

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัสงขลา หมู่บา้น 1 50,000                        

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคใต ้ 3,440,100                 

งบด าเนินงาน 1,860,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,860,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 149,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 318,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 295,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 555,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 140,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 356,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 4,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 600                           

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 40,000                        

งบลงทนุ 1,390,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,390,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,390,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัสงขลา กลา้ 600000 990,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ จงัหวดัสงขลา กโิลเมตร 1 400,000                      

งบอดุหนุน 190,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,915,500                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 3,915,500                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 672,000                   

งบลงทนุ 672,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 672,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 672,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสงขลา กลา้ 70000 203,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัสงขลา กลา้ 100000 165,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัสงขลา กลา้ 40000 304,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 3,243,500                 

งบลงทนุ 3,243,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,243,500                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,243,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสงขลา กลา้ 625000 1,812,500                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กลา้ 105000 798,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย จงัหวดัสงขลา กลา้ 200000 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสงขลา กโิลเมตร 1 5,100                         

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัสงขลา ไร่ 205 100,400                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัสงขลา ไร่ 125 127,500                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 33,505,400                

กรมอตุนิุยมวทิยา 33,505,400                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 30,255,400                

โครงการก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ 30,255,400                

ก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual 

Polarization พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยง ทีส่ถานีอตุนิุยมวทิยาแมฮ่่องสอน และสถานี

เรดารต์รวจอากาศหาดใหญ่ 30,255,400                

งบลงทนุ 30,255,400                

ครุภณัฑ์ 30,255,400                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 30,255,400                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual   

Polarization พรอ้มอปุกรณ์เชือ่มโยงและหอเรดาร ์ที่สถานีเรดารต์รวจ

อากาศหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 30,255,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,250,000                 

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 3,250,000                 

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 3,250,000                 

งบลงทนุ 3,250,000                 

ครุภณัฑ์ 3,250,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศระบบตรวจวดัดว้ยสายตา     แบบ

 Electronic (กลอ้งธโีอโดไลท)์ ที่ศูนยอ์ตุุนิยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออก 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 3,250,000                    

กระทรวงพลงังาน 140,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 20,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 20,000                     

บริหารจดัการแผนพลงังาน 20,000                     

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 20,000                     

งบลงทนุ 20,000                     

ครุภณัฑ์ 20,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี ส านกังานพลงังานจงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อ

ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 20,000                        

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 120,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 120,000                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 120,000                   
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ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

ทุ่งเลี้ยงสตัวน์าทว ีมอ. ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา สถานี 1 120,000                      

กระทรวงมหาดไทย 2,052,513,600            

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 45,786,000                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 303,100                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 303,100                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 303,100                   

งบรายจ่ายอื่น 303,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 303,100                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 44,642,900                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 44,642,900                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 40,642,900                

งบลงทนุ 40,642,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,642,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,890,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยัศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สารเขต 12 จงัหวดัสงขลา   ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา แห่ง 1 6,890,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,187,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชมุจงัหวดัสงขลา   ต าบลบ่อยาง

 อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 32,187,300                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 717,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารเขต 12 จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 717,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 847,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารเขต 12 จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 847,500                      

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,000,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   
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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 155,450,600              

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 10,000,000                

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 10,000,000                

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดใหญ่ กองรอ้ย อส.อ.สะเดา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 10,000,000                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 106,300,000              

โครงการเสริมสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหแ้ก่ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 106,300,000              

เสริมสรา้งศกัยภาพของกองก าลงัประจ าถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 19,900,000                

งบลงทนุ 19,900,000                

ครุภณัฑ์ 16,300,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 16,300,000                   

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

ไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอ คนั 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา คนั 1 2,690,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา คนั 1 2,690,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,600,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลแค อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลนาทบั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลวงัใหญ่ (พทุธนิมติร) อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลนาหมอศรี อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลคลองกวาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลทุ่งพอ อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 240,000                      

พฒันาและบูรณาการการแกไ้ขปญัหา รวมท ัง้เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการภาครฐั 

(พฒันาประสทิธภิาพ) 86,400,000                

งบอดุหนุน 86,400,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 86,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ในการรกัษา

ความสงบเรียบรอ้ยและป้องกนัตนเองของประชาชนในหมู่บา้นจงัหวดั 0 86,400,000                   

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

การปกครองจงัหวดัสงขลา (ชดุปฏบิตัิการพเิศษฝ่ายปกครองจงัหวดัสงขลา) คนั 1 1,288,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 37,466,600                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 37,466,600                

การบริหารงานอ าเภอ 37,466,600                
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งบลงทนุ 37,466,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,466,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,794,800                    

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

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,353,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชมุอ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 7,353,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,399,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 499,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอควนเนียง แห่ง 1 473,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอควนเนียง จงัหวดั แห่ง 1 1,955,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 545,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคูระบายน า้ที่วา่การอ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 119,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเทา้หนา้ที่วา่การอ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอรตัภูม ิ แห่ง 1 552,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 303,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ที่วา่การอ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 867,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,922,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาที่วา่การอ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 985,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคูระบายน า้บา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอสงิ

หนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้บา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอสงิ

หนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 495,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,918,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานกฬีาหนา้ที่วา่การอ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดั แห่ง 1 494,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ขา้งศาลาประชาคมอ าเภอกระแสสนิธุ ์

จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 497,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานรอบที่วา่การอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายที่วา่การอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 243,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอควนเนียง จงัหวดั แห่ง 1 1,853,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัผูม้าติดต่อราชการอ าเภอควนเนียง 

จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 790,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้อมยามที่วา่การอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถและคูระบายน า้ที่วา่การอ าเภอควนเนียง

 จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,214,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 183,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,010,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 379,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้พรอ้มป้ายที่วา่การอ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 3,547,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงครวักองรอ้ย อส.อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 164,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนพรอ้มลานจอดรถที่วา่การอ าเภอสะเดา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนบริเวณกองรอ้ย อส.อ าเภอสะเดา จงัหวดั แห่ง 1 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้กองรอ้ย อส.อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,561,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้อมประตูทางเขา้ที่วา่การอ าเภอสะเดา จงัหวดั แห่ง 1 217,000                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 396,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 396,000                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 396,000                   

งบลงทนุ 396,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 396,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 396,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 9 จงัหวดัสงขลา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 396,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 602,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 602,400                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 602,400                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 602,400                   

งบลงทนุ 602,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 602,400                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 602,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อ

ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 259,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอนาทว ี ต าบลนาทว ี

อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา หลงั 1 56,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอนาหม่อม ต าบลนา

หม่อม อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา หลงั 1 31,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการระดบั 3-4 (49/1) ส านกังาน

พฒันาชมุชนจงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 155,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการระดบั 3-4 (49/2) ส านกังาน

พฒันาชมุชนจงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 39,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการระดบั 3-4 (49/3) ส านกังาน

พฒันาชมุชนจงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 60,400                        

กรมทีด่นิ 4,935,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,935,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,935,000                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 943,000                   

งบลงทนุ 943,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 943,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 943,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลปริก 

อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 519,400                      

รายการระดบัที1่: ศาลาที่พกัประชาชน ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดั แห่ง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: ศาลาที่พกัประชาชน ต าบลจะทิ้งพระ อ าเภอสทงิพระ แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ศาลาที่พกัประชาชน ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดั แห่ง 1 192,600                      

พฒันาประสทิธภิาพการบริการประชาชนใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พื้นที ่5 

จงัหวดั ตามพระราชบญัญตักิารบริหารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2553 

ไดแ้ก่ จงัหวดัปตัตานี ยะลา นราธวิาส สตูล และสงขลา) 3,992,000                 

งบลงทนุ 3,992,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,992,000                    
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,053,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบล

จะทิ้งพระ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,340,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบล

เทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 712,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 939,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบล

เทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบล

คลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 443,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 7,458,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 6,500,000                 

โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,500,000                 

จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์อปุกรณ์ เครื่องใชส้  าหรบัการประสานใหค้วามช่วยเหลอืและ

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐาน 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดเครื่องจกัรกลขนาดใหญ่ ศูนยป้์องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต 12 สงขลา  ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 6,500,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 958,000                   

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 958,000                   

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 958,000                   

งบลงทนุ 958,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 958,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 958,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสายมาบก า หมู่ที่ 3,4 ต าบลบา้นขาว อ าเภอ

ระโนด จงัหวดัสงขลา (ปริมาณดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 38,300 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 958,000                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 774,474,600              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 236,732,000              

โครงการพฒันาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 236,732,000              

พฒันาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 236,732,000              

งบลงทนุ 236,732,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 236,732,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 236,732,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายมนีุ - จาบงั หมู่ที่ 3 

ต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร ความ

ยาว 4.400 กโิลเมตร แห่ง 1 12,425,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายออกควน - ออกนา 

บา้นคลองยอ หมู่ที่ 1 ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 

5.00 เมตร ระยะทาง 3.100 กโิลเมตร แห่ง 1 10,850,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายสวนควนหมาก - 

ควนหนิเภา หมู่ที่ 3 บา้นควนหมาก - หมู่ที่ 8 บา้นควนหนิเภา ต าบลวงัใหญ่

 อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 4.450 แห่ง 1 15,575,000                   
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รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นโคกจง หมู่ที่ 3 -

 บา้นไร่ หมู่ที่ 4 ต าบลทบัชา้ง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 3.300 กโิลเมตร แห่ง 1 11,550,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายซอยหลงัโรงงาน บา้น

ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 

เมตร ระยะทาง 2.800 กโิลเมตร แห่ง 1 11,760,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นคูนายสงัข ์- หวา้

หลงั หมู่ที่ 6 ต าบลแค อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 3.300 กโิลเมตร แห่ง 1 13,860,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายคลองววั หมู่ที่ 5 

ต าบลแค อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง  4.00 เมตร ระยะทาง แห่ง 1 16,744,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายหลงัที่ท  าการองคก์าร

บริหารส่วนต าบลประกอบ - บ่อน า้รอ้น หมู่ที่ 1 -  หมู่ที่ 2 ต าบลประกอบ 

อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.900 กโิลเมตร แห่ง 1 10,150,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นทบัหลวง หมู่ที่ 1

 - บา้นล าไต หมู่ที่ 8 ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง

 5.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กโิลเมตร แห่ง 1 11,200,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายปลกัเสอืตร า - ปลกั

ไอส้นั (ไปเขาจนัทร)์ หมู่ที่ 3 ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 

ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.395 กโิลเมตร แห่ง 1 14,666,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายคลองกวาง - คลอง

สะทอ้น หมู่ที่ 6 ต าบลคลองกวาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 

6.00 เมตร ระยะทาง 2.680 กโิลเมตร แห่ง 1 11,256,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายริมพรุ - ลานหอย

เสยีบ หมู่ที่ 6 ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 3.410 กโิลเมตร แห่ง 1 11,935,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นทบัหลวง - ปลาย

เหลก็ไฟ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 

ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายสะพานทอ้น - 

ชลประทาน หมู่ที่ 4,7 ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ความ

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.711 กโิลเมตร แห่ง 1 4,790,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นทุ่งเภา - น า้ตก 

หมู่ที่ 5 ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 2.930 กโิลเมตร แห่ง 1 8,204,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายท่าควาย หมู่ที่ 1 

บา้นคลองยอ ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 1.268 กโิลเมตร แห่ง 1 4,438,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นวงัใหญ่ - หลงั

ส านกั - ฌาปนสถานบา้นวงัใหญ่ (ตอน 3) ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอเทพา 

จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.695 กโิลเมตร แห่ง 1 2,432,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายเกาะมะลงั หมู่ที่ 1 

ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร แห่ง 1 3,080,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายหนิรูปชา้ง - หนา้

เหมอืง หมู่ที่ 6 ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00

 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 

ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร แห่ง 1 3,780,000                    



73 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบดัดี้แดนเพลง หมู่ที่ 

3, 5 ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 2.215 กโิลเมตร แห่ง 1 6,202,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายป่าโอน - แม่ท ี(ช่วงที่

 2) หมู่ที่ 6 บา้นป่าโอน ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 

5.00 เมตร ระยะทาง 2.688 กโิลเมตร แห่ง 1 9,408,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายศาลา - ทางรถไฟ 

หมู่ที่ 1 บา้นท่าพรุ ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 0.800 กโิลเมตร แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบ่อมลายู - ค่ายทหาร

 หมู่ที่ 2 บา้นพระพทุธ ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 

5.00 เมตร ระยะทาง 1.865 กโิลเมตร แห่ง 1 2,527,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบวัไกร หมู่ที่ 7 บา้น

ปากน า้เทพา ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1.220 กโิลเมตร แห่ง 1 4,270,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายควนหนกัใน หมู่ที่ 8 

บา้นปากทุ่ง ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 2.010 กโิลเมตร แห่ง 1 5,628,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นคอกววั - บา้น

พรุบอน หมู่ที่ 1 ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 

5.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กโิลเมตร แห่ง 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชน ขา้มคลองบา้นตาฆอ - 

บา้นแกแดะ หมู่ที่ 5 ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ความ

กวา้ง 7.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชน ขา้มคลองบา้นแกแดะ -

 บา้นหาดทราย หมู่ที่ 5 ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ความ

กวา้ง 7.00 เมตร ความยาว 42.00 เมตร แห่ง 1 8,400,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 280,805,700              

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 139,414,200              

ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 139,414,200              

งบลงทนุ 139,414,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 139,414,200                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 139,414,200                 

รายการระดบัที1่: โครงการเขือ่นป้องกนัน า้ท่วม พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันร์ิม

คลองนาทว ีตลอดแนวคลองท ัง้สองฝัง่ ต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดั

สงขลา ความยาว 440 เมตร แห่ง 1 7,282,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล วดัวารีปาโมกข์

 ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 12,345,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองอู่ตะเภา 

บริเวณบา้นบางแฟบ (ต่อเน่ือง) ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

 ความยาว 200 เมตร แห่ง 1 1,933,100                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ บา้นสองพีน่อ้ง หมู่ที่ 1

 ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 10,187,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ และปรบัปรุงภูมทิศัน์

ริมคลองแห (ตอนที่ 2) ต่อเน่ือง หมู่ที่ 4 ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา ความยาว 200 เมตร แห่ง 1 14,553,000                   
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รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองอู่ตะเภา 

บริเวณกโุบรบ์า้นหวัสะพาน หมู่ที่ 7 ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 10,187,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองอู่ตะเภา 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) บา้นชายคลอง หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 16,978,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่บา้นท่าโพธิ์ หมู่ที่ 3 

ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ความยาว 270 เมตร แห่ง 1 10,478,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เทพา บริเวณ

โรงเรียนดารุสลามศึกษา เทศบาลต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองอู่ตะเภา หมู่ที่ 

4 ต าบลคลองอู่ตะเภา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 800 เมตร แห่ง 1 19,100,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองอู่ตะเภา บา้น

แม่ทอมออก หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ความยาว แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เทพา บา้นบ่อ

เตย หมู่ที่ 1 ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความยาว 350 เมตร แห่ง 1 5,950,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองอู่ตะเภา หมู่ที่ 

2 ต าบลบา้นหาร อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองอู่ตะเภา บา้น

นารงันกเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ความ แห่ง 1 4,320,000                    

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 141,391,500              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ 141,391,500              

งบลงทนุ 141,391,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 141,391,500                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 141,391,500                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บริเวณคลองแดน หมู่ที่ 1 

ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ความยาว 585 เมตร แห่ง 1 39,665,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์(ระยะที่

 2) ต าบลชงิโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ความยาว 460 เมตร แห่ง 1 23,885,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บริเวณ

ชายฝัง่ หมู่ที่ 3,4,5 ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ความยาว แห่ง 1 22,932,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต าบลชงิ

โค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา (ระยะ 3) ความยาว 990 เมตร แห่ง 1 39,469,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์(ระยะที่

 2) บริเวณชายฝัง่ หมู่ที่ 3,4,5  ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดั

สงขลาความยาว 283 เมตร แห่ง 1 15,440,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 38,900,700                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 38,900,700                

พฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 38,900,700                

งบลงทนุ 38,900,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,900,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 38,900,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ อ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 10,600,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ อ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา ระยะที่ 2 แห่ง 1 28,300,700                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 57,000,000                
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โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 57,000,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ภาคใต ้ 57,000,000                

งบลงทนุ 57,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 57,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นที่

ชายฝัง่หาดมหาราช เทศบาลต าบลสทงิพระ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 33,800,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณ

วดัแหลมพอ้ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ความยาว 215 แห่ง 1 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นที่

ชายฝัง่ หมู่ที่ 7 ต าบลม่วงงาม อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ความยาว 550 แห่ง 1 17,600,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 80,657,900                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 64,665,900                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 64,665,900                

งบลงทนุ 64,665,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,665,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 64,665,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะชายฝัง่หาดทรายแกว้ เทศบาล

เมอืงสงิหนคร อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 10,623,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเทศบาลต าบลสทงิพระ อ าเภอ

สทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 5,336,100                    

รายการระดบัที1่:  โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะชายฝัง่หาดทรายแกว้ เทศบาล

เมอืงสงิหนคร อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ระยะที่ 2 แห่ง 1 16,706,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะชายฝัง่หาดทรายแกว้ เทศบาล

เมอืงสงิหนคร อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ระยะที่ 3 แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่บริเวณเขานอ้ยและพื้นที่ต่อเน่ือง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 14,000,000                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 15,992,000                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 15,992,000                

งบรายจ่ายอื่น 15,992,000                

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัภูเกต็ และสงขลา รายการ 1 15,992,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 74,661,900                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 74,661,900                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 74,661,900                

งบลงทนุ 74,661,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 74,661,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 74,661,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองอู่ตะเภา บา้นคู หมู่ที่ 1 ถนน

บา้นคดยาง - บา้นนารงันก ต าบลบา้นหาร อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 17,900,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองอู่ตะเภา บริเวณ หมู่ที่ 7 

(ต่อเน่ือง) ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 400 แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองอู่ตะเภา บา้นนารงันกใต ้หมู่ที่ 6

 ต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 607 เมตร แห่ง 1 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองอู่ตะเภา ฝัง่ทศิใตข้องทางหลวง

แผ่นดนิหมายเลข 43 เขตเทศบาลเมอืงคอหงส ์ต าบลคอหงส ์อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 170 เมตร แห่ง 1 12,881,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองตะเครียะ หมู่ที่ 1 ต าบลตะเครี

ยะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ความยาว 370 เมตร แห่ง 1 8,880,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,716,400                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 5,716,400                 

บริการดา้นช่าง 5,716,400                 

งบลงทนุ 5,716,400                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อ

ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,428,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,428,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 4,428,400                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 1,063,807,000            

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 178,290,000              

โครงการยกระดบัคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ ี

ชื่อเสยีงของภาค 178,290,000              

พฒันาปรบัปรุง บูรณะแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่  าคญัของภาค 178,290,000              

งบอดุหนุน 178,290,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 178,290,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสวนสาธารณะเมอืงสงขลาเพือ่การ

ท่องเที่ยว องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั แห่ง 1 178,290,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,412,800                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,412,800                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,412,800                 

งบลงทนุ 1,412,800                 

ครุภณัฑ์ 1,412,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 353,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 16 353,600                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 16 68,800                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 16 88,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 32 54,400                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา ชดุ 16 46,400                        
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รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 32 96,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,059,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 16 1,059,200                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 16 352,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 16 256,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบล

บ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 16 144,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอ ชดุ 32 121,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 32 185,600                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 882,626,400              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 20,907,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 20,907,000                

งบอดุหนุน 20,907,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,907,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 20,907,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 

42 เมตร ชมุชนรอ้ยไร่ ต าบลปาดงัเบซาร ์เทศบาลเมอืงปาดงัเบซาร ์

อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร 

ยาว 42 เมตร  หมู่ที่ 6 ต าบลนาทว ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหมอศรี 

อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,384,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นเลยีบใน หมู่ที่ 6 ต าบลขนุตดัหวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ขนุตดัหวาย อ าเภอขดุตดัหวาย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22  เมตร ยาว 42 

เมตร ชมุชนโคกหญา้คา หมู่ที่ 2 ต าบลเปียน องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,669,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามลานกฬีา ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 

เมตร บา้นล าชงิ หมู่ที่ 2 ต าบลนาทว ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง

ทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร คลองนุย้ ทุ่งจงั หมู่ที่ 5 ต าบลพะตง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะ

ตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,370,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นเลยีบ หมู่ที่ 5 ต าบลนาทว ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลปลกัหนู 

อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,558,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นสทงิหมอ้ หมู่ที่ 4 ต าบลสงิหนคร เทศบาลเมอืงสงิหนคร 

อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,446,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 131,348,800              

การแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 131,348,800              

งบอดุหนุน 131,348,800              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 131,348,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัชดเชยรายไดท้ี่ลดลงจากเหตุการณ์

ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 328372 131,348,800                 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 165,411,500              

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 19,949,000                

งบอดุหนุน 19,949,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,949,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 19,949,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งพฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้คลองน า้กระจาย หมู่ที่ 2

 บา้นน า้กระจาย ต าบลพะวง กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 เมตร เทศบาล

ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 9,950,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งบงึกกัเกบ็น า้เพือ่การอปุโภค หมู่ที่ 6 บา้นปริก

ตก ต าบลปริก พรอ้มอาคารบงัคบัน า้ เทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา แห่ง 1 9,999,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 145,462,500              

งบอดุหนุน 145,462,500              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 145,462,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 145,462,500                 

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 2 บา้นโตนดดว้น (บา้นนางเกศินี) ต าบลกระแสสนิธุ ์เทศบาลต าบล

กระแสสนิธุ ์อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 4,278,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ บา้นเชงิแส หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นเชงิแส  เทศบาล

ต าบลเชงิแส อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,212,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 4 บา้นแหลมบ่อท่อ ต าบลเกาะใหญ่  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะ

ใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 632,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 4 บา้นทอนไมไ้ผ่ ต าบลคลองหลา ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

(ท่อส่งน า้ดบิ) หมู่ที่ 4, 9 บา้นอ่าวทงึ และบา้นควนดม ต าบลรตัภูม ิ

เทศบาลต าบลควนเนียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 5,700,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 12 บา้นแม่เตย ต าบลนาหวา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหวา้ 

อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,859,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บา้นสะกอม ต าบลสะกอม องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,802,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 1 บา้นท่าพรุ ต าบลเทพา เทศบาลต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดั แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 3 บา้นควนหมาก ต าบลวงัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงั

ใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,723,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 3 บา้นพลใีต ้ต าบลนาทว ีเทศบาลต าบลนาทวนีอก อ าเภอนา แห่ง 1 949,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 7 บา้นยางควาย ต าบลนาหมอศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหมอ

ศรี อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,311,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นท่าเขน็ ต าบลคลองแดน องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองแดน

 อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 3,626,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 1,4,6,7,8,9 ต าบลท่าบอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า

บอน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 5,453,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1, 2, 6 ต าบลบา้นขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นขาว อ าเภอระ แห่ง 1 9,607,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นระโนด ต าบลระโนด  องคก์ารบริหารส่วนต าบลระโนด 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

บา้นกองอฐิ หมู่ที่ 6 ต าบลคูหาใต ้ เทศบาลต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิ แห่ง 1 624,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นคอกชา้ง (โคกไทร) ต าบลก าแพงเพชร ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรพัยากรน า้ เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่ บา้นสีแ่ยกคูหา หมู่ที่ 7 ต าบลควนรู องคก์าร

บริหารส่วนต าบลควนรู อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,794,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล ขนาดความจุ

 20 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 4 บา้นคลองยางแดง ต าบลท่าชะมวง  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,378,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น (ระบบจ่ายน า้) 

หมู่ที่ 1 - 9 ต าบลคลองรี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองรี อ าเภอสทงิ แห่ง 1 8,505,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น (ระบบจ่ายน า้) 

ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลคูขดุ หมู่ที่ 1,2,3,4 ต าบลคูขดุ  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูขดุ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 7,925,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 7 ต าบลชมุพล  องคก์ารบริหารส่วนต าบลชมุพล อ าเภอ

สทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 7,082,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

(โซนตะวนัออก) หมู่ที่ 1 - 6 ต าบลบ่อดาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อ

ดาน อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 9,686,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ ตลอดแนวถนนสายโซนตะวนัออก หมู่ที่ 1 - 4 ต าบลบ่อแดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อแดง อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 9,158,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบท่อจ่ายน า้ประปา

หมู่บา้น หมู่ที่ 1 - 6 ต าบลวดัจนัทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัจนัทร ์

อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 9,936,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น (ก่อสรา้งหอถงัเหลก็ 

พรอ้มระบบกรองน า้ และเดนิท่อเมนประปา) หมู่ที่ 2 บา้นโคกหญา้ ต าบล

เปียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,218,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 (ที่ต ัง้ริมสระประปาหมู่ที่ 4) ต าบลชะแล ้เทศบาล

ต าบลชะแล ้อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,435,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 4 บา้นสุเหร่าเก่า ต าบลสงิหนคร ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลเมอืงม่วงงาม อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 4,209,100                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บา้นดหีลวงนอก ต าบลชงิโค องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลชงิโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 943,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บา้นท่าแคง ต าบลบางเขยีด  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบางเขยีด อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 - 5 ต าบลป่าขาด

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าขาด อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 9,540,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก วดัหนองหอย หมู่ที่ 3 บา้นขาม ต าบลวดัขนุน

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัขนุน อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,416,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล (ก่อสรา้งหอ

ถงัสูงทรงแชมเปญ) บา้นเกาะเลยีบ หมู่ที่ 4 วดัเกาะ ต าบลควนลงั 

เทศบาลเมอืงควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดเลก็ บา้นทุ่งเลยีบ หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งเสา เทศบาลเมอืงทุ่ง

ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 4,589,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 6 บา้นควนขี้แรด ต าบลพะตง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะตง 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 978,000                      

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,591,900                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,591,900                 

งบอดุหนุน 3,591,900                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,591,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 3,591,900                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเกาะใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เชงิแส 

เทศบาลต าบลเชงิแส อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โตนด

ดว้น เทศบาลต าบลกระแสสนิธุ ์อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโคกม่วง เทศบาลต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

คลองหลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลทุ่ง

ลาน เทศบาลต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลควนเนียง เทศบาลต าบลควนเนียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางเหรี

ยง เทศบาลต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัควน

เนียง องคก์ารบริหารส่วนต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควนมดี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นป่างาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลิง่ชนั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาทบั 

เทศบาลต าบลนาทบั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเกาะ

ทาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหวา้  อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นนา เทศบาลต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าชงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าชงิ อ าเภอจะนะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สะกอม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะกอม  อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สะพาน

ไมแ้ก่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัน า้

ขาวนอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ขาว อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

บา้นคูแค องคก์ารบริหารส่วนต าบลแค อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าหมอไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหมอไทร ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

บา้นป่าระไม องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุตดัหวาย อ าเภอจะนะ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

เรา๊ะหมะ๊ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคู อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ชมุชนจะโหนง องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เกาะ

สะบา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

จวก องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพระ

พทุธ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลปากบาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากบาง อ าเภอเทพา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัล  า

ไพล เทศบาลต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พรุหลมุพี

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิดา

รุสลาม เทศบาลต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคลอง

ยอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาทว ี(ศูนย ์1) เทศบาลต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองกวาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองกวาง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัไทร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัชา้ง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปลกัหนู 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลกัหนู อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัล  าชงิ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลฉาง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลฉาง อ าเภอนาทว ี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

มฟิตาฮดุดนี เทศบาลต าบลนาทวนีอก อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลประกอบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลประกอบ อ าเภอนา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสะทอ้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลานไทร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองหรงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหรงั อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

พรหมประดษิฐ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลพจิติร อ าเภอนาหม่อม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

หวัสะพานท่าไทร เทศบาลต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางกล า่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางกล า่ อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเขา

แกว้ เทศบาลเมอืงเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งหวงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งหวงั อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้

กระจาย เทศบาลต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

บ่อนววัเก่า เทศบาลนครสงขลา อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเกาะแตว้ เทศบาลต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สามบ่อ 

เทศบาลต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ศาลาหลวงบน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลระโนด (วดัจาก) องคก์ารบริหารส่วนต าบลระโนด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลระโนด เทศบาลต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตะพงั

หมอ้ เทศบาลต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงก าแพงเพชร (วดัใหม่ทุ่งคา) เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัถ า้เขา

พระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นลูก

รกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนรู อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีวชิยั 

เทศบาลต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เนินนิมติ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลก าแพงเพชร เทศบาลต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาสทีอง เทศบาลต าบลนาสทีอง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กระดงังา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระดงังา อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

ร่วมใจบา้นนางหลา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลชมุพล อ าเภอสทงิพระ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บ่อดาน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อดาน อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปลาย

คลอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนามชยั อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปฐมวยั

ต าบลบ่อแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อแดง อ าเภอสทงิพระ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลวดั

จนัทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคูขดุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูขดุ อ าเภอสทงิพระ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองรี อ าเภอสทงิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอสะเดา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

มสัยดิอลัซอรุลอสิลาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลปริก อ าเภอสะเดา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปริก  เทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิมู

ซาฟีรีน เทศบาลเมอืงปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ตะโละ๊ เทศบาลต าบลปาดงั อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

บา้นน า้ลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งหมอ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

คลองแงะ เทศบาลต าบลคลองแงะ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

ปริง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขามเีกยีรติ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพงัลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไร่

ตก เทศบาลต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นถ า้

ตลอด องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคูหา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัโอะ๊ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

บา้นหว้ยบอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโหนด อ าเภอสะบา้ยอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เปียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

เพง็ยา เทศบาลต าบลท่าพระยา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหาด

ทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลธารคีรี อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิมู

ฮาบาดาตีมะมดุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งพอ อ าเภอสะบา้ยอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นบาโหย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางเขยีด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเขยีด อ าเภอสงิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บ่อทราย

เจริญธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากรอ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิยา

มอีลัอสิลาม เทศบาลเมอืงม่วงงาม อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลวดั

ขนุน องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัขนุน อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับ่อ

สระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลชงิโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิอี

มาดลดดี เทศบาลเมอืงสงิหนคร อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศูนยท์ี่ 1 

เทศบาลเมอืงบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศูนยท์ี่ 2 

เทศบาลเมอืงบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

หมดัยาเมา๊ะมสุลมิ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าไทร 

เทศบาลเมอืงคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

บา้นเหนือ เทศบาลต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคก

ขี้เหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าขา้ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้นอ้ย 

เทศบาลต าบลน า้นอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงควนลงั 1  เทศบาลเมอืงควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นไร่ เทศบาลต าบลบา้นไร่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลทุ่ง

ต าเสา เทศบาลเมอืงทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค่าย

เสนาณรงค ์เทศบาลเมอืงคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพะตง (วดัทุ่งสวน)  เทศบาลต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลควนเนียง เทศบาลต าบลควนเนียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเมอืงจะนะ 

เทศบาลต าบลจะนะ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเกาะสะบา้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองกวาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองกวาง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลสทงิพระ เทศบาลต าบลสทงิพระ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลเมอืงปา

ดงัเบซาร ์เทศบาลเมอืงปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมอืงทุ่งต าเสา เทศบาลเมอืงทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 7,200,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 7,200,000                 

งบอดุหนุน 7,200,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลคลองแงะ อ าเภอสะเดา คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลจะนะ อ าเภอจะนะ จงัหวดั คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 554,167,200              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 513,322,000              

งบอดุหนุน 513,322,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 513,322,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 513,322,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สข.ถ.126-04 สายเถรแกว้ - ส าโรงแฉ ้หมู่ที่ 1 บา้นหวัโหนด 

ต าบลระวะ กวา้ง 5 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลระวะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา สาย 1 3,183,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สข.ถ.41-003 สายหลงัโรงเรียนบา้นล าลอง หมู่ที่ 12 บา้นล าลอง ต าบล

นาทว ีกวา้ง 6 เมตร ยาว 925 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่างดนิ

ลูกรงั เทศบาลต าบลนาทวนีอก อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา สาย 1 3,960,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.26-016 ถนนสายโคกขี้เหลก็ หมู่ที่ 1 ต าบลเขาพระ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร  เทศบาลต าบลนาสทีอง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา สาย 1 1,057,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สข.ถ. 43-007 ซอยเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 บา้นนาตก ต าบลบา้นนา 

กวา้ง 5 เมตร  ยาว 2,160 เมตร หนา 0.15 เมตร  เทศบาลต าบลบา้นนา สาย 1 9,946,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สข.ถ.81-011 สายจ านูญอทุศิไชยกูล หมู่ที่ 2 ต าบลท่าขา้ม กวา้ง 3.30 

เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มคูระบายน า้  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สาย 1 1,619,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สข.ถ. 12979 สายบา้นนางจบ หมู่ที่ 5 บา้นโรง ต าบลโรง กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโรง อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา สาย 1 3,032,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายสนามกฬีา

หมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นทุ่งไพล ต าบลเขาแดง กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,075 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา สาย 1 9,483,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.11006 สายบา้นม่วงงาม-บา้นเชงิแส หมู่ที่ 4 

ต าบลกระแสสนิธุ ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,064 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลกระแสสนิธุ ์อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา สาย 1 5,369,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สข.ถ. 14-011 สายบา้นโคกเหรียง- บา้นทุ่งจูด หมู่ที่ 1 บา้น

โคกเหรียง ต าบลโคกม่วง กวา้ง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร 

 เทศบาลต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา สาย 1 2,913,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สข.ถ. 16-030 สายเชือ่มระหวา่ง หมู่ที่ 4-5 บา้นควน-โคกพยอม ต าบล

ทุ่งลาน กวา้ง 5 เมตร ยาว 784 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงั

กวา้งขา้งละ 0.25 เมตร เทศบาลต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโขง่ สาย 1 2,944,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.71-029 สายบา้นทุ่งสา้น หมู่ที่ 8 

ต าบลจะโหนง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 17,780 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา สาย 1 5,476,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

สข.ถ.99-009 สายคลองบอน - หนิแท่น หมู่ที่ 4,5,9 ต าบลนาหวา้ มพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 13,780 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหวา้ สาย 1 9,901,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สข.ถ.47-002 สายบา้นเนียด-คลองล าพนั หมู่ที่ 3 บา้นเนียด 

ต าบลเกาะสะบา้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอ สาย 1 1,126,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สข.ถ.95-012 สายคอกแพะ - บ่อลูกรงั หมู่ที่ 6 บา้นป่าโอน 

ต าบลเทพา กวา้ง 4 เมตร ยาว 585 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา สาย 1 1,450,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.114-02 สายบา้นแบเน๊าะ-ทุ่งนา หมู่ที่ 1 บา้น

บ่อเตย ต าบลปากบาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,050 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา สาย 1 4,410,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สข.ถ.25-077 และ สข.ถ.25-079 ถนนหลงัค่าย ตชด. และซอยแยก หมู่

ที่ 1 บา้นทุ่งด่าน ต าบลนาทว ีมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 6,060 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา สาย 1 4,251,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิปรบัระดบัถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายจาก

หมู่ที่ 7 เชือ่มหมู่ที่ 8 คลองทรายเขานา (บา้นโมย-เขานา) หมู่ที่ 7 บา้น

โมยตก ต าบลนาหมอศรี กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,860 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหมอศรี อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา สาย 1 5,792,000                    
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รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สข.ถ.137-37, สข.ถ.137-39 สายรวมมติร 1 และรวมมติร 2 

หมู่ที่ 7 ต าบลสะทอ้น มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 4,580 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา สาย 1 2,210,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.122-02 สายวงัทวด-ต าบลจะโหนง หมู่ที่ 1 บา้นเนิน

พจิติร ต าบลพจิติร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร 

พรอ้มงานท่อลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 9,859,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ. 12-012 สายบา้นด่านซอย 4 หมู่ที่ 4 บา้น

ด่าน (สายทางเขา้หุบเขา) ต าบลเกาะแตว้ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 12,575 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา สาย 1 3,437,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.18-295 ถนนกล ัน่ประไพ หมู่ที่ 8 บา้นท่าสะอา้น 

ต าบลเขารูปชา้ง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,023 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงเขา

รูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา สาย 1 5,433,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สข.ถ.28-046 สายโยด หมู่ที่ 2,3 ต าบลบ่อตรุ กวา้ง 6 เมตร ยาว

 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริม

เหลก็และท่อเหลีย่มส าเร็จรูป เทศบาลต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จงัหวดั สาย 1 6,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สข.ถ.113-07 สายหวัโพธิ์ หมู่ที่ 2 บา้นหวัโพธิ์ ต าบลปากแตระ กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

เทศบาลต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา สาย 1 4,494,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สข.ถ.34-020 สายเทศบาล 8 ต าบลระโนด ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 425

 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ เทศบาลต าบลระโนด 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา สาย 1 8,039,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัสายทาง สข.ถ.83-028 สาย สข. 2079 ศาลาหลวงบน - ศาลาหลวง

ลา่ง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ต าบลท่าบอน กวา้ง 7 เมตร ยาว 1,020 เมตร

 หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา สาย 1 2,298,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สข.ถ. 120-05 สายบาดาล-คลองอาทติย ์หมู่ที่ 2 บา้นพงัยาง ต าบลพงั

ยาง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ

 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัยาง อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา สาย 1 6,200,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ. 17-007 ถนนวรีะโสภณ 2 หมู่ที่ 1 ต าบล

ก าแพงเพชร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,650 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

ก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา สาย 1 814,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สข.ถ.39-040 สายคลองต่อ หมู่ที่ 10 ต าบลก าแพงเพชร กวา้ง 6 

เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร สาย 1 9,496,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.82-021 สายเนินนิมติ-พรุพอ้ หมู่ที่ 10 ต าบลท่า

ชะมวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา สาย 1 9,260,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.88-004 สายมไิร - บา้นแค หมู่ที่ 7 ต าบลท่าหนิ กวา้ง

 5 เมตร ยาว 1,630 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า

หนิ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา สาย 1 4,482,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ. 118-03 สายบา้นนา-โคกพนัตนั หมู่ที่

 5 บา้นนาต าบลปาดงัเบซาร ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 

เมตร เทศบาลต าบลปาดงั อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา สาย 1 6,445,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สข.ถ. 38-001 สายทบัโกบ-ชายแดน หมู่ที่ 4 ต าบลส านกั

ขาม กวา้ง 8 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบล

ส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา สาย 1 9,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สข.ถ. 52-003 สายตีนนา-โรงปุ๋ ย หมู่ที่ 1 บา้นตีนนา ต าบลเขามเีกยีรติ 

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,920 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขามี

เกยีรติ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา สาย 1 4,155,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายมยุง - บา้นไร่ หมู่ที่ 6,5 ต าบลสะบา้ยอ้ย กวา้ง 7 เมตร ยาว 3,000 

เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลท่า

พระยา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา สาย 1 7,200,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต ภายในเขตเทศบาลต าบลสะบา้ยอ้ย หมู่ที่ 1 ต าบลสะบา้ยอ้ย มพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 22,448 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอ สาย 1 6,981,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.89-001 สายบา้นบ่อสีก่ ัก๊ - บา้นคลองท่าแตง 

หมู่ที่ 1,3,5 ต าบลท านบ กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท านบ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา สาย 1 8,280,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

สข.ถ.104-10 สายตรงขา้มโรงเรียนบา้นท่าแคง หมู่ที่ 4 บา้นท่าแคง 

ต าบลบางเขยีด กวา้ง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางเขยีด อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา สาย 1 712,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.27-008 สายโชคอนนัต-์โคกหลา หมู่ที่ 2,3 ต าบลน า้

นอ้ย 

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,032 ตารางเมตร เทศบาลต าบลน า้นอ้ย อ าเภอ สาย 1 7,443,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สข.ถ. 5-0005 สายชยัชนะสงคราม หมู่ที่ 1 บา้นทุ่งควนจนี

 ต าบลควนลงั กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 1 เมตร เทศบาลเมอืงควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สาย 1 9,996,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สข.ถ.40003 สายส านกัสงฆ ์บา้นนายส-ีทุ่งค่าย หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่ง

ต าเสา กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,819 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลเมอืงทุ่ง

ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สาย 1 5,497,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.72-001 สาย สข.5048 แยก ทช. สข.1026-

บา้นม่วงค่าย หมู่ที่ 2 บา้นฉลงุ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,250 เมตร หนา 0.05

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สาย 1 8,200,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายเลยีบคลอง

ชลประทานบา้นเหนือ-อ่างเกบ็น า้คลองหลา หมู่ที่ 3 บา้นเหนือ ต าบล

คลองหอยโขง่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 485 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา สาย 1 1,806,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเลยีบคลองหลา 

หมู่ที่ 3,6,8 ต าบลขนุตดัหวาย กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุตดัหวาย อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา สาย 1 9,156,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นควนเนียง - 

เขตนาหวา้ หมู่ที่ 2 บา้นพอ้แดง ต าบลคู กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร

 หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคู อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา สาย 1 9,987,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายในอ่าว-วดัขวด 

หมู่ที่ 2 บา้นคูตีน ต าบลน า้ขาว กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 

0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ขาว อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา สาย 1 3,277,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายสีแ่ยกจูชู-อ่าง

เกบ็น า้-คลองน า้เค็ม หมู่ที่ 3 บา้นโคกแย ้ต าบลสะกอม กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะกอม สาย 1 9,159,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายคารแ์คร ์- ควน

เปล หมู่ที่ 3 บา้นชา้งไห ้ต าบลคลองกวาง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,250 เมตร

 หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองกวาง อ าเภอนาทว ี สาย 1 9,937,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเลยีบคู

ชลประทาน หมู่ที่ 6,4,9 ต าบลฉาง กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,095 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอ้มวางท่อลอดคอนกรีตเสริมเหลก็ องคก์ารบริหารส่วน สาย 1 9,926,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

ลุม่เหมด็ - ทุ่งโตนด หมู่ที่ 1 บา้นทุ่งโตนด ต าบลนาหม่อม กวา้ง 8 เมตร

 ยาว 1,050 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหม่อม 

อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา สาย 1 2,724,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

 ถนนสายทางควาย หมู่ที่ 5 บา้นคูวาตก ต าบลบา้นขาว กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,194 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา สาย 1 2,951,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

โรงรม หมู่ที่ 6 บา้นหน าคอก ต าบลท่าโพธิ์ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,660 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอสะเดา สาย 1 4,607,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ สายบา้นใหม-่บางแหง้ หมู่ที่ 1 ต าบลปริก กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปริก อ าเภอสะเดา สาย 1 8,580,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบ่อตะพาบน า้-

แกว้สวา่ง หมูที่ 1 ต าบลพงัลา กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา สาย 1 6,680,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายคลองป๋อง - 

คลองติก ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 2 บา้นไร่เหนือ ต าบลบาโหย กวา้ง 5 เมตร ยาว 

2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา สาย 1 9,920,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นเปียน-บา้น

เก่า หมู่ที่ 1,3 ต าบลเปียน กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา สาย 1 5,954,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็(เก่า)-กลางนา (เขต ต าบลชะแล ้ต าบลร าแดง) หมู่ที่ 2 ต าบลชะแล ้

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,310 เมตร เทศบาลต าบลชะแล ้อ าเภอสงิหนคร สาย 1 5,107,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายเซง็ปะ

เหร็ง หมู่ที่ 5 ต าบลพะตง - บา้นคลองปอม หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นพรุ หมู่ที่

 5 บา้นคลองนุย้ ต าบลพะตง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,825 เมตร พรอ้มวาง

ท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ สาย 1 7,911,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบยางพาราแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ. 3131 สายบา้นท่า

สะทอ้น-บา้นทุ่งสบายใจ หมู่ที่ 5,6 ต าบลทุ่งหมอ กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งหมอ อ าเภอ สาย 1 9,687,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.04015 ถนนราษฎรพ์ฒันา หมู่ที่ 3 บา้น

คลองแห ต าบลคลองแห มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,420 ตารางเมตร{{LF}} 

เทศบาลเมอืงคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สาย 1 4,681,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สข.ถ. 32-004 ถนนเทศบาล 12  หมู่ที่ 1 ต าบลพะตง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 6,600 ตารางเมตร  เทศบาลต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สาย 1 4,264,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สข.ถ.48-055 สายหนา้ตลาดนดับา้นแหลมหาด หมู่ที่ 6 บา้นแหลมหาด 

ต าบลเกาะใหญ่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 497 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.25 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอ สาย 1 1,415,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สขถ.112-01 สายวงัปริง - ตน้ปีก หมู่ที่ 2 บา้นปลกัหนู ต าบลปลกัหนู 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

ขา้งละ 0.50 เมตร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลกัหนู อ าเภอนาทว ี สาย 1 5,163,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายสองบาง หมู่ที่ 7

 บา้นเกาะไมใ้หญ่ ต าบลประกอบ กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 

0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา สาย 1 6,150,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหว้ยเงาะ - 

คลองหน าใต ้หมู่ที่ 6 บา้นโหนด ต าบลบา้นโหนด กวา้ง 4 เมตร ยาว 

2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มท่อเหลีย่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นโหนด อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา สาย 1 6,190,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

ท่าคลอง – บา้นมา้งอน หมู่ที่  4,7 ต าบลนาทบั จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 14,640 ตารางเมตร  เทศบาลต าบล นาทบั อ าเภอจะนะ สาย 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สข.ถ.1-0075 ถนนสายบา้นวงัโอะ๊ ต าบลจะแหน - บา้นบาโหย 

ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,087 ตารางเมตร

{{LF}} องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา สาย 1 6,580,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งเสริมผวิจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สายบา้นทุ่งหรี่ - กม.56 หมู่ที่ 5 บา้นทุ่งหรี่ ต าบลวงัใหญ่ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 948 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบล วงัใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา สาย 1 5,329,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.76-014  สายตน้เลยีบ ซอย 5 หมู่ที่ 1 บา้นตน้เลยีบ 

ต าบลดหีลวง กวา้ง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลดหีลวง อ าเภอ สาย 1 4,880,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายปลกัเสอืตร า-

ปลกัไอส้นั (ไปเขาจนัทร)์ หมู่ที่ 3 ต าบลตลิง่ชนั มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

9,540 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลิง่ชนั อ าเภอจะนะ สาย 1 9,816,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.59-012 สายควนยอ หมู่ที่ 1,4,6,7 ต าบลคลองหลา 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

13,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหลา อ าเภอคลอง สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.20-003 หมู่ที่ 2 บา้นควนเนียง ต าบลรตัภูมิ

 มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,159 ตารางเมตร เทศบาลต าบลควนเนียง 

อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา สาย 1 5,290,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.23025 สายบา้นดนิลานเหนือ - บ่อหมาเลยี หมู่ที่

 16 ต าบลท่าชา้ง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 9,395 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา สาย 1 5,035,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.30007 สายเหมอืงน า้ หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นหาร กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,175 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,050 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้นหาร อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา สาย 1 6,240,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.12418 สายรอบหนองน า้แม่ทอม หมู่ที่ 2,4 ต าบลแม่

ทอม กวา้ง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 4,750 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล า่ สาย 1 3,768,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สข.ถ.93-014 สายซบัมะกอ หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งหวงั  กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 715 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,290 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งหวงั อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา สาย 1 3,397,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.77-002 สายบา้นทุ่งสงวน-ขี้นาก หมู่ที่ 1-4 

ต าบลแดนสงวน กวา้ง 6 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,300 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแดนสงวน สาย 1 2,565,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายมาบ

ดว้น-คลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นใหม่  กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000

 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา สาย 1 3,030,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายบา้นหวัถนิ หมู่ที่ 7 ต าบลระโนด  กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,305 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

7,830 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลระโนด อ าเภอระโนด สาย 1 5,630,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.67009 สายเกาะปลงิ - ตน้หูกวาง หมู่ที่ 6 ต าบล

คูหาใต ้กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 7,750 ตารางเมตร เทศบาลต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดั สาย 1 4,637,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.19-080 ถนนมสุกิราษฎร ์บา้นคลองผ่าน หมู่

ที่ 6 ต าบลพงัลา กวา้ง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,400 ตารางเมตร เทศบาลต าบลคลองแงะ อ าเภอ สาย 1 2,581,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สข.ถ. 31-008 ถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 5 ต าบลปริก  กวา้ง 

6 เมตร ยาว 1,102 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,612

 ตารางเมตร พรอ้มคูระบายน า้ เทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดั สาย 1 9,226,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.80023 ถนนเทศาพฒันา ต าบลปา

ดงัเบซาร ์กวา้ง 11.05 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 1,690 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา สาย 1 760,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนน

ลูกเสอื-ถนนประชาบ ารุง ต าบลสะเดา มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,980 ตาราง

เมตร เทศบาลเมอืงสะเดา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา สาย 1 7,223,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายแยกทางหลวง 4095 บา้นลอ่งควน-บา้นตน้ปีก หมู่ที่ 6 ต าบลคูหา 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

19,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย สาย 1 9,890,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายวงัโอะ๊เก่า

 หมู่ที่ 3 ต าบลจะแหน กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา สาย 1 1,976,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต  รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.91-003 สายบา้นทุ่งพอ - บา้นโคกออก หมู่ที่ 

3,4,8 ต าบลทุ่งพอ  กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,680 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่ง สาย 1 5,103,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

หมู่ที่ 3 บา้นม่วงงาม ต าบลม่วงงาม มพีื้นที่ไมน้อ้ยกวา่ 13,201 ตาราง

เมตร เทศบาลเมอืงม่วงงาม อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา สาย 1 6,940,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.74-003 สายคลองยู หมู่ที่ 9 ต าบลชงิโค กวา้ง 5 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,500 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลชงิโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา สาย 1 3,093,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

เทพยา-หนองโด หมู่ที่ 3 ต าบลป่าขาด กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,200 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าขาด อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา สาย 1 7,120,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีตรหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ.61-001 สายบา้นท่าแซ-บา้นหาร หมู่ที่ 3 ต าบล

คลองอู่ตะเภา กวา้ง 9 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 4,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองอู่ตะเภา สาย 1 3,243,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สข.ถ. 94-049 สายซอย 3 บา้นทุ่งงาย หมู่ 6 

ต าบลทุ่งใหญ่  กวา้ง 5 เมตร ยาว 816 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,080 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ สาย 1 1,625,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 34,640,100                

งบอดุหนุน 34,640,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,640,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 34,640,100                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 8,253,200                    



96 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลเทพา เทศบาลต าบล

เทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไทรงามสมัพนัธ ์เทศบาลเมอืง

สะเดา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัลา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลนาสทีอง เทศบาล

ต าบลนาสทีอง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 17,290,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเชงิแส เทศบาลต าบลเชงิแส 

อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นควนเนียงใน องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบางกล า่ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบางกล า่ อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพรุเตียว เทศบาลต าบลส านกัขาม

 อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลพะตง เทศบาลต าบล

พะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชนบา้นเหนือ เทศบาลต าบลคูเต่า 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 9,096,900                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเขาแกว้ เทศบาลเมอืงเขารูป

ชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัยาง 

(รวมศูนย)์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัยาง อ าเภอระโนด จงัหวดั หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบาโหย องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 6,205,100                 

งบอดุหนุน 6,205,100                 
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,205,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 6,205,100                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสทงิพระ เทศบาลต าบล

สทงิพระ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 6,205,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,477,800                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,477,800                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 252,900                   

งบลงทนุ 252,900                   

ครุภณัฑ์ 252,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 252,900                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อ

ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั เครื่อง 3 68,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั เครื่อง 2 64,800                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,224,900                 

งบลงทนุ 1,224,900                 

ครุภณัฑ์ 1,224,900                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,224,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบล

บ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 18 288,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 8 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั เครื่อง 5 12,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง

 อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 33 363,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั ชดุ 33 125,400                      
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 58,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 82,687,000                

กรมคุมประพฤติ 1,388,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 1,388,200                 

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 1,388,200                 

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 1,388,200                 

งบลงทนุ 1,388,200                 

ครุภณัฑ์ 1,388,200                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อ

ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 15,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 41,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยว์วิฒัน์

พลเมอืง พล.พฒันา 4 ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

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

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด กองบนิ 56   ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลอง

หอยโขง่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 26,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 43,400                        

รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ  แบบ ก ศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด กองบนิ 56   ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอย เตียง 1 15,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด กองบนิ 56   ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลอง

หอยโขง่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น ศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด กองบนิ 56   ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอย เครื่อง 1 7,900                         

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 13,543,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 13,543,600                

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 304,200                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 304,200                   

งบลงทนุ 304,200                   

ครุภณัฑ์ 304,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 159,100                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ใบ 3 58,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 2 15,800                        
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รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 9 72,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 4,300                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 64,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 2 กอ๊ก  สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 35,600                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 25,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

450 ลติรต่อนาท ีสถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสงขลา  

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,130

 ลติรต่อนาท ีสถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสงขลา  ต าบล

เขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 16,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะใตด้นิ   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชนจงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 20,000                        

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 13,239,400                

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 13,239,400                

งบลงทนุ 13,239,400                

ครุภณัฑ์ 373,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 164,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 

จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 5 36,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 

9 จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 5 10,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พลาสติก ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 

จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 20 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเคลอืบเอกสารและบตัร ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 9 จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 16 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต

 9 จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น 16 น้ิว  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 9 จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 7 14,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปิงปอง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 

จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 

จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 9 จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 6 48,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 121,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต 9 จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ศูนยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืง เครื่อง 4 72,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 32,400                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  120

 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อ

ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 19,300                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,130

 ลติรต่อนาท ีศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จงัหวดัสงขลา  

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 16,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  ศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะแบบมอืถอื ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 9 จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,866,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,866,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน จงัหวดัสงขลา

 พรอ้มส่วนประกอบ แห่ง 1 12,866,000                   

กรมราชทณัฑ์ 46,713,600                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 45,023,700                

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 45,023,700                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 45,023,700                

งบลงทนุ 45,023,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,023,700                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 45,023,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทณัฑสถานบ าบดัพเิศษสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 3,031,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าจงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 3,421,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ ากลางสงขลา เรือนจ ากลางสงขลา  ต าบล

เขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 9,820,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแดนทณัฑสถานหญงิสงขลา พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 28,751,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,689,900                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 1,689,900                 

ยกระดบัการดูแลผูต้อ้งขงัหญิง ตามขอ้ก าหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) 53,000                     

งบลงทนุ 53,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,000                        
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 53,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคากนัสาดหนา้ส านกังานฝ่ายการศึกษา ทณัฑ

สถานหญงิสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา งาน 1 53,000                        

ควบคุมผูต้อ้งขงั 1,636,900                 

งบลงทนุ 1,636,900                 

ครุภณัฑ์ 1,636,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 489,200                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ทณัฑสถานหญงิสงขลา  ต าบลเขารูป

ชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 3 24,000                        

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 1 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าอ าเภอนาทว ี ต าบลนาหมอศรี อ าเภอนาทว ีจงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  ทณัฑ

สถานหญงิสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ใบ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ทณัฑสถานหญงิสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ทณัฑสถานหญงิสงขลา  

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ เรือนจ าอ าเภอนาทว ี ต าบลนาหมอ

ศรี อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 10 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น 25 ลติร ทณัฑสถานหญงิสงขลา  ต าบลเขา

รูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเงนิสด   ทณัฑสถานหญงิสงขลา  ต าบลเขา

รูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 25,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 460,000                      

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

เรือนจ าจงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 8 208,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 45 คิวบกิฟตุ เรือนจ าจงัหวดัสงขลา  

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ทณัฑสถานหญงิสงขลา  ต าบล

เขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: กะทะสแตนเลส เรือนจ ากลางสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ใบ 6 171,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 83,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่่องพ่นหมอกควนั   เรือนจ ากลางสงขลา  ต าบลเขารูป

ชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 59,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษ

สงขลา  ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 24,100                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 604,600                      

รายการระดบัที1่: แบริเออรเ์หลก็ก ัน้ถนน ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษสงขลา  

ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 604,600                      

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 21,041,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 21,041,600                

สนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 21,041,600                
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การบริหารจดัการอยา่งบูรณาการ 21,041,600                

งบลงทนุ 21,041,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,041,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,041,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังาน ป.ป.ส. ภาค9   ต าบล

บ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 21,041,600                   

กระทรวงแรงงาน 7,637,700                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 919,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 919,400                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 919,400                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 919,400                   

งบลงทนุ 919,400                   

ครุภณัฑ์ 919,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 46,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานแรงงานจงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อ

ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารแบบบานเลือ่น  ส านกังานแรงงานจงัหวดัสงขลา 

 ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 3 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น ส านกังานแรงงานจงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อ

ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 8 20,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็  

ส านกังานแรงงานจงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,900                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ   ส านกังานแรงงานจงัหวดัสงขลา  

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เตา 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้รอ้นไฟฟ้า ส านกังานแรงงานจงัหวดัสงขลา  

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ใบ 1 11,900                        

กรมการจดัหางาน 5,719,300                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,005,200                 

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 125,400                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 19,400                     

งบด าเนินงาน 19,400                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,900                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,684,800                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,684,800                 

งบด าเนินงาน 1,684,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,588,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 642,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 116,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 116,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 26,900                        

ค่าสาธารณูปโภค 96,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 19,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 20,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 27,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,200                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,326,000                 

โครงการศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่

สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,326,000                 

การพจิารณาอนุญาตท างานแบบเบด็เสร็จในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,326,000                 

งบด าเนินงาน 2,326,000                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,190,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 30,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 684,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 84,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,198,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 519,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตพ์รอ้มคนขบั 0 399,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเกบ็สิง่ปฏกูิล 0 4,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุบริโภค 0 60,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 135,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 99,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 36,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,318,000                 

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 1,318,000                 

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 1,318,000                 

งบลงทนุ 1,318,000                 

ครุภณัฑ์ 1,318,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 504,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ ชนิดติดผนงั (มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 12,000 บทียูี ศูนยบ์ริหารขอ้มูลตลาดแรงงานภาคใต ้ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

สงขลา  ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 10 470,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสงขลา  ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา คนั 1 814,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     
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งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 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                         

สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (องคก์ารมหาชน)

999,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 999,000                   

โครงการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของประเทศไทย (Safety Thailand) 999,000                   

ศูนยบ์ริการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานแบบครบ

วงจร 999,000                   

งบอดุหนุน 999,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 864,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค บาท 0 864,000                      

ค่าวสัดุ 135,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ บาท 0 135,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 26,559,900                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 2,293,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,293,200                 

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 2,293,200                 

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 1,961,900                 

งบลงทนุ 1,961,900                 

ครุภณัฑ์ 374,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 272,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 45,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 57,200                        
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รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงขลา  ต าบล

บ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 20 46,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงขลา 

 ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 8 64,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้บุนวม ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อ

ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 20 10,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอร ์ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงขลา  

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 4 19,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก 5 ที่น ัง่ พรอ้มโตะ๊กลาง ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 30,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 78,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ   ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 33,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,587,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,587,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั แห่ง 1 1,587,000                    

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 331,300                   

งบลงทนุ 331,300                   

ครุภณัฑ์ 331,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 331,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 39,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 6 154,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงขลา 

 ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 4 99,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงขลา  

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

กรมศิลปากร 24,266,700                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 19,557,000                

โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจชายแดนใตส้นัตสุิข 19,557,000                

ส่งเสริม สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ในดา้น การอนุรกัษม์รดกศิลปวฒันธรรมของ

ประชาชนในพื้นที ่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 19,557,000                

งบลงทนุ 17,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,700,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 17,700,000                   

รายการระดบัที1่: บูรณะอโุบสถวดัเกาะไมใ้หญ่ ต าบลประกอบ อ าเภอนาทวี

 จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะอโุบสถวดันาหวา้ ต าบลฉาง อ าเภอนาทว ี จงัหวดั แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะอโุบสถวดัคูหา ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษจ์ติรกรรมวดัคูหา   ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย 

จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,200,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,857,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาและขยายฐานความรูเ้มอืงโบราณยะ

รงั จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องความ

หลากหลายของมรดกทางวฒันธรรมในเขตพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 527,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 4,709,700                 

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 3,639,900                 

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 3,639,900                 

งบลงทนุ 3,639,900                 

ครุภณัฑ์ 139,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  ส านกัศิลปากรที่ 11 สงขลา  ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร  ส านกัศิลปากรที่ 11 สงขลา  ต าบลพะวง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 4 16,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens  ส านกัศิลปากรที่ 11 สงขลา  ต าบลพะวง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 27,700                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 66,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา ส านกั

ศิลปากรที่ 11 สงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: PRISM SET  ส านกัศิลปากรที่ 11 สงขลา  ต าบลพะวง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: ตลบัเมตรยาว 50 เมตร  ส านกัศิลปากรที่ 11 สงขลา  

ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,600                         
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รายการระดบัที1่: เทมเพลต รวมพลาสติกน่ิมสเีขยีว  ส านกัศิลปากรที่ 11 

สงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะทางดว้ยเลเซอร ์250 VF  ส านกัศิลปากรที่ 

11 สงขลา  ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะทางดว้ยเลเซอร ์40 VF  ส านกัศิลปากรที่ 

11 สงขลา  ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 4,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ส  านกั

ศิลปากรที่ 11 สงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 11 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็วสัดุและโรงจอดรถ  ส านกัศิลปากรที่ 11 

สงขลา  ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,500,000                    

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 1,069,800                 

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 1,069,800                 

งบลงทนุ 1,069,800                 

ครุภณัฑ์ 373,500                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 48,500                        

รายการระดบัที1่:  รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ 

หอสมดุแห่งชาติกาญจนาภเิษก สงขลา  ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา คนั 1 48,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 277,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 24 ลา้นพกิเซล พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ สงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 25 ลา้นพกิเซล  หอสมดุแห่งชาติเฉลมิพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์

 พระบรมราชนีินาถ สงขลา  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตวั 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 18 ลา้นพกิเซล  หอสมดุแห่งชาติกาญจนาภเิษก สงขลา  ต าบลพะวง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว  หอสมดุแห่งชาติกาญจนา

ภเิษก สงขลา  ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่พรอ้มอปุกรณ์  หอสมดุแห่งชาติ

กาญจนาภเิษก สงขลา  ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมคส์ าหรบัประชมุ หอสมดุแห่งชาติกาญจนาภเิษก 

สงขลา  ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ไมคโ์ครโฟนไรส้าย หอสมดุแห่งชาติกาญจนาภเิษก สงขลา

  ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

สงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ สงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั เครื่อง 4 48,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 696,300                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 396,300                      
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รายการระดบัที1่: ทาสกี าแพง หอสมดุแห่งชาติกาญจนาภเิษก สงขลา  

ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 396,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถ หอสมดุแห่งชาติเฉลมิพระเกยีรติ 

สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์พระบรมราชนีินาถ สงขลา ต าบลคอหงส ์อ าเภอ แห่ง 1 300,000                      

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 218,068,400               

ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 217,146,800              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 217,146,800              

โครงการก่อสรา้งอาคารอ านวยการอทุยานวทิยาศาสตร ์(นิคมธุรกจิวทิยาศาสตรภู์มภิาค) 217,146,800              

การก่อสรา้งอาคารอ านวยการอทุยานวทิยาศาสตร์ 217,146,800              

งบลงทนุ 217,146,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 217,146,800                 

ค่าควบคุมงาน 3,747,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารอ านวยการอทุยาน

วทิยาศาสตรภ์าคใต ้ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 3,747,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 213,399,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารอ านวยการอทุยานวทิยาศาสตรภ์าคใต ้

ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 213,399,700                 

สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 921,600                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 921,600                   

การใหบ้ริการโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีางดาราศาสตร์ 921,600                   

การส่งเสริมและสนบัสนุนการสรา้งแรงบนัดาลใจและความตื่นตวัทางวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 921,600                   

งบอดุหนุน 921,600                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 729,800                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส านกังานเพือ่การใหบ้ริการหอดูดาวเฉลมิพระ

เกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา ชดุ 1 729,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 111,800                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์คอมพวิเตอรเ์พือ่การใหบ้ริการหอดูดาวเฉลมิพระ

เกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา ชดุ 1 111,800                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 80,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ดาราศาสตรเ์พือ่การใหบ้ริการหอดูดาวเฉลมิพระ

เกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา ชดุ 1 80,000                        

กระทรวงศึกษาธิการ 11,725,446,214           

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 1,693,136,400            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4,884,300                 

โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4,884,300                 

จดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4,884,300                 

งบรายจ่ายอื่น 4,884,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาตลอดชวีติในสถาบนัศึกษา 0 1,909,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมภาษาเพือ่การเรียนรูแ้ละสือ่สาร 0 2,311,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการกฬีา กศน.สายสมัพนัธช์ายแดนใต ้ 0 171,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการลูกเสอื กศน.ชายแดนใต ้ 0 492,100                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,278,600                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,278,600                 
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การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,278,600                 

งบรายจ่ายอื่น 1,278,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,278,600                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 248,309,300              

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 248,309,300              

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 78,324,600                

งบอดุหนุน 78,324,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 78,324,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 38,456,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 39,868,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 169,984,700              

งบอดุหนุน 169,984,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 169,984,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 81,104,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 88,880,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 768,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 768,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 768,000                   

งบรายจ่ายอื่น 768,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 768,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,426,067,300            

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,426,067,300            

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 39,091,500                

งบอดุหนุน 39,091,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 39,091,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 5,818,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 6,012,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 27,260,400                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 1,386,975,800            

งบอดุหนุน 1,386,975,800            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,386,975,800               

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 1,199,624,500               

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 62,088,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 35,434,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 33,874,600                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 55,953,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 11,828,900                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 7,397,800                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 7,397,800                 

งบลงทนุ 7,397,800                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา 

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา 

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา 

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา ต าบล

เขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา 

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา ต าบล

เขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 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

จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา ต าบล

เขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา 

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,134,300                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,683,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสงขลา   ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,975,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้ออก คสล. ส าหรบัส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา   ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 358,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานอเนกประสงคส์ าหรบัส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสงขลา   ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 2,349,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,450,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา   ต าบล

เขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,450,500                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 833,300                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 833,300                   

งบลงทนุ 833,300                   

ครุภณัฑ์ 833,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 833,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 35 560,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 35 133,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา 

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 565,000                   

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 565,000                   

งบอดุหนุน 565,000                   

ค่าวสัดุ 426,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื ชดุ 200 426,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องนอน ค่ายลูกเสอืรตัรสาร ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 200 426,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ค่ายลูกเสอืรตัรสาร ต าบลเขา

รูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 120,000                      

รายการระดบัที1่: เต็นทน์อน  แบบโดม ขนาด 10 คนนอน ค่ายลูกเสอืรตัร

สาร ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา หลงั 20 120,000                      

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 2,250,000                 

จดัการศึกษานอกระบบ 2,250,000                 

งบลงทนุ 2,250,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,250,000                    
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร กศน.อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าต่อเติมศูนยฯ์ กศน.อ าเภอกระแสสนิธุ ์ต าบลเชงิแส 

อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 993,600                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคาร กศน.อ าเภอจะนะ ต าบลบา้นนา อ าเภอ

จะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 506,400                      

นกัเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ดร้บัการอดุหนุน 782,800                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นทีเ่สี่ยงภยั 782,800                   

งบลงทนุ 782,800                   

ครุภณัฑ์ 782,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 61,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอนา

ทว ีต าบลฉาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสะบา้ยอ้ย ต าบลสะบา้ยอ้ย 

อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 50,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 527,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอนาทว ีต าบลนาทว ี เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอจะนะ ต าบลบา้นนา เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเทพา ต าบลเทพา อ าเภอ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสะบา้ยอ้ย ต าบลสะบา้

ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสะบา้ยอ้ย ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ เครื่อง 2 15,400                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED

 ส ีส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED

 ส ีส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอจะนะ ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ เครื่อง 1 17,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED

 ส ีส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสะบา้ยอ้ย ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้

ยอ้ย จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานการศึกษา

เอกชนอ าเภอจะนะ ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 17,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานการศึกษา

เอกชนจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 6 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานการศึกษา

เอกชนอ าเภอเทพา ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานการศึกษา

เอกชนอ าเภอนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานการศึกษา

เอกชนอ าเภอสะบา้ยอ้ย ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 7,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 194,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสะบา้ยอ้ย ต าบลสะบา้

ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 น้ิว

 ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสะบา้ยอ้ย ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้

ยอ้ย จงัหวดัสงขลา จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานการศึกษาเอกชน

จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 39,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอจะนะ ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอเทพา ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอสะบา้ยอ้ย ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั ตวั 1 28,800                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,083,211,514            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,481,754                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,481,754                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,481,754                 

งบด าเนินงาน 1,481,754                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,481,754                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,481,754                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 52,099,200                

โครงการพื้นฐานเพือ่การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 52,099,200                

พื้นฐานเพือ่การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 52,099,200                

งบลงทนุ 52,099,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,099,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,200,700                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรง/32 โรงเรียนบา้นเคลยีง ต าบลนาทว ี

อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา หลงั 1 380,800                      
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รายการระดบัที1่: อาคารหอพกันกัเรียนแบบพเิศษ โรงเรียนนาทววีทิยาคม 

ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา หลงั 1 15,819,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,312,000                   

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

โมอนุสรณ์ ฯ ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นนา ต าบลบา้น

นา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 393,000                      

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

ปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 393,000                      

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

คลองกวาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา หลงั 1 393,000                      

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

บา้นโหนด อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นทรายขาว   ต าบลสะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่)  โรงเรียนบา้นควนเจดยี ์ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นบาโหย  ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นทุ่งไพล   ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นควนเสมด็   ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัวงัไทร  ต าบลทบัชา้ง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา หลงั 1 4,028,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนนิคมสรา้งตนเองเทพา ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,154,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถ า้ตลอด ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย แห่ง 1 152,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 80 (วงัปริงเพช็รไพศาล) ต าบลเขามี

เกยีรติ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 202,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเก่า ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 134,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่า ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 206,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัขนุตดัหวาย ต าบลขนุตดัหวาย อ าเภอจะนะ แห่ง 1 96,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นล าชงิ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดั แห่ง 1 239,600                      



116 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลอ่งควน ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทบัยาง ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 106,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทพัหลวง ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 118,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยเต่า ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นจะโหนงมติรภาพที่ 222 ต าบลจะโหนง 

อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 130,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนนท ์ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 223,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสาหร่าย ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกอ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 485,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสเิหรง ต าบลทุ่งพอ อ าเภอสะบา้ยอ้ย แห่ง 1 177,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบ่อเกดวจิติรวทิยา ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา แห่ง 1 252,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัปลกัชะเมา ต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ี แห่ง 1 220,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าคลอง ต าบลนาทบั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 124,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นนาทบั ต าบลนาทบั อ าเภอจะนะ จงัหวดั แห่ง 1 103,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวา้หลงั ต าบลนาหวา้ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัน า้ขาว ต าบลน า้ขาว อ าเภอจะนะ จงัหวดั แห่ง 1 152,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนธรรมศาสตร-์จฬุา 1 ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย แห่ง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นนากนั ต าบลบา้นโหนด อ าเภอสะบา้ยอ้ย แห่ง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้เค็ม ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 395,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าเร็ด ต าบลปลกัหนู อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 255,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตูหยง ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 465,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาแปด ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 221,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นไร่ ต าบลป่าชงิ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 153,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นปาดงั ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา แห่ง 1 187,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งไมด้ว้น ๑ ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา แห่ง 1 268,400                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 255,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าขอ่ย ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดั แห่ง 1 238,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปริก ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 283,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะกอม ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 304,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นสะทอ้น (วนัครู 2503) ต าบลสะทอ้น แห่ง 1 220,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประสทิธิ์ทวสีนิ 2 ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดั แห่ง 1 242,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อทอง ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย แห่ง 1 138,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะค่าง ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดั แห่ง 1 258,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหว้ยคู ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดั แห่ง 1 254,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 273,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นล าชงิ ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดั แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนสะบา้ยอ้ย ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 133,000                      

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 3,001,000                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 3,001,000                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 3,001,000                 

งบลงทนุ 3,001,000                 

ครุภณัฑ์ 3,001,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,001,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนนาทวี

วทิยาคม ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนรตัภูมิ

วทิยา ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนมธัยมสริิ

วณัวรี 2 สงขลา ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนควน

เนียงวทิยา ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนระโนด

วทิยา ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 814,101,740              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 794,566,900              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 794,566,900              

งบอดุหนุน 794,566,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 794,566,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 140224 794,566,900                 
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รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 140224 108,109,300                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 140224 54,440,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 140224 56,626,400                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 140224 92,293,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 140224 483,097,000                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 19,534,840                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 5,618,000                 

งบลงทนุ 5,618,000                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเกษตรชลธ(ีเลือ่นประชาคาร) ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเกาะหม ีต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัท่าแซ ต าบลคลองอู่ตะเภา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นฉลงุ ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหวัป่า(รกัเมอืงไทย 38) ต าบลบา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์11 ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดันิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร)์มติรภาพที่ 149 ต าบลเกาะ

สะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัวงัไทร ต าบลทบัชา้ง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเก่า ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคูหา ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบาโหย ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นควนจง ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นขนุน ต าบลวดัขนุน อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,018,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,018,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัเกษตรชลธ(ีเลือ่นประชาคาร) ต าบลตะเครี

ยะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 329,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเกาะหม ีต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ แห่ง 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัท่าแซ ต าบลคลองอู่ตะเภา อ าเภอหาดใหญ่ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นฉลงุ ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 34,000                        
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหวัป่า(รกัเมอืงไทย 38) ต าบลบา้นขาว 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 308,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์11 ต าบลคลองแดน 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเก่า ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นคูหา ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบาโหย ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย แห่ง 1 383,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นควนจง ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม แห่ง 1 250,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 13,916,840                

งบลงทนุ 13,916,840                

ครุภณัฑ์ 13,916,840                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,916,840                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคูนายสงัข ์ ต าบลแค  อ าเภอจะ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่างาม  ต าบลตลงิชนั  อ าเภอจะ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสุเหร่า  ต าบลตลิง่ชนั  อ าเภอจะ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าคลอง  ต าบลนาทบั  อ าเภอจะ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นมา้งอน  ต าบลนาทบั  อ าเภอจะ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นน า้เค็ม  ต าบลบา้นนา  อ าเภอจะ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นลางา  ต าบลบา้นนา  อ าเภอจะนะ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปากบาง  ต าบลสะกอม  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นสะพานไมแ้ก่น  ต าบล

สะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนวดัปลกัชะเมา ต าบลนาทว ี 

อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นวงับวบ  ต าบลฉาง  อ าเภอนาทว ี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นกะทงิ  ต าบลทบัชา้ง  อ าเภอนา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัท่าประดู่  ต าบลท่าประดู่  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเคลยีง  ต าบลนาทว ี อ าเภอนาทวี ชดุ 2 96,280                        



120 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั ต าบลคลอง

กวาง  อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนประสทิธิ์ทวสีนิ 2 ต าบลสะทอ้น  

อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นใหม่  ต าบลท่าม่วง  อ าเภอเทพา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโคกกอ  ต าบลท่าม่วง  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนนิคมสรา้งตนเองเทพา  ต าบล

ท่าม่วง อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองเทพา 2  ต าบลท่า

ม่วง  อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นป่ากอ  ต าบลเทพา  อ าเภอเทพา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคลองขดุ  ต าบลปากบาง  อ าเภอ

เทพา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นตูหยง  ต าบลปากบาง  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเกาะแลหนงั ต าบลปากบาง  

อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคลองประดู่ ต าบลปากบาง  

อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นล าเปา  ต าบลล าไพล  อ าเภอเทพา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าไทร  ต าบลล าไพล  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนล าไพลราษฎรอ์ทุศิ ต าบลล าไพล  

อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นควนหมาก  ต าบลวงัใหญ่  อ าเภอ

เทพา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัคลองยอ  ต าบลวงัใหญ่  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นพรุหลมุพ ี ต าบลสะกอม  อ าเภอ

เทพา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นถ า้ตลอด  ต าบลเขาแดง  อ าเภอ

สะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นลอ่งควน  ต าบลคูหา  อ าเภอ

สะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทบัยาง  ต าบลคูหา  อ าเภอสะบา้ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคอลอมดุอ ต าบลจะแหน  อ าเภอ

สะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นมนีุ  ต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโคกตก  ต าบลทุ่งพอ  อ าเภอ

สะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสุโสะ  ต าบลธารคีรี  อ าเภอสะบา้ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นนากนั ต าบลบา้นโหนด  

อ าเภอสะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยบอน  ต าบลบา้นโหนด  

อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนธรรมศาสตร ์- จฬุา 1 ต าบลบาโหย  

อ าเภอสะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบาโหย  ต าบลบาโหย  อ าเภอ

สะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่า  ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอทุยานอทุศิ  ต าบลเปียน  อ าเภอ

สะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัเขามเีกยีรติ  ต าบลเขามเีกยีรติ  

อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 80 (วงัปริงเพช็รไพศาล) 

 ต าบลเขามเีกยีรติ  อ าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าโพธิ์  ต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัสองพีน่อ้ง  ต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นตะเคียนเภา ต าบลปริก  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นควนเสมด็  ต าบลปริก  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัศรีวเิทศสงัฆาราม ต าบลส านกัขาม 

 อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหน า่ฮ ัว้  ต าบลส านกัขาม  อ าเภอ

สะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นน า้ลดั  ต าบลส านกัแตว้  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นม่วง  ต าบลส านกัแตว้  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหว้ยคู  ต าบลส านกัแตว้  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนราชประชานุเคราะห4์3  ต าบลฉาง  

อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคูศกัดิ์สทิธิ์  ต าบลคู  อ าเภอจะ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแค ต าบลแค  อ าเภอจะนะ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสะพานหกั  ต าบลท่าหมอไทร 

อ าเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นนาทบั  ต าบลนาทบั  

อ าเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปากบางนาทบั  ต าบลนาทบั 

อ าเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัประจ่า ต าบลนาหวา้  อ าเภอจะนะ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเกาะทาก  ต าบลนาหวา้  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดัน า้ขาว  ต าบลน า้ขาว  

อ าเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับา้นไร่ ต าบลป่าชงิ  อ าเภอจะนะ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบ่อโชน ต าบลสะกอม  อ าเภอจะ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสะกอม ต าบลสะกอม  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทรายขาว  ต าบลสะพานไมแ้ก่น 

 อ าเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเก่า ต าบลคลองกวาง  อ าเภอนา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโตน้นท ์ต าบลคลองทราย  

อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับา้นลุม่ ต าบลทบัชา้ง  อ าเภอนา ชดุ 2 96,280                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นล าลอง ต าบลนาทว ี อ าเภอนาทวี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโมย ต าบลนาหมอศรี  อ าเภอนา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพรุหวา ต าบลประกอบ  อ าเภอ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นประกอบ  ต าบลประกอบ 

อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสมอ็ง ต าบลปลกัหนู  อ าเภอนา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสะพานเคียน  ต าบลสะทอ้น  

อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นป็อง ต าบลสะทอ้น  อ าเภอนาทวี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกรงอติ า ต าบลเกาะสะบา้  อ าเภอ

เทพา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาจวก ต าบลท่าม่วง  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกระอาน ต าบลท่าม่วง  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพรุชงิ ต าบลเทพา  อ าเภอเทพา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพระพทุธ  ต าบลเทพา  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นป่าโอน ต าบลเทพา  อ าเภอเทพา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบ่อเตย ต าบลปากบาง  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นล าไพล ต าบลล าไพล  อ าเภอ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัใหญ่ ต าบลวงัใหญ่  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปากบางสะกอม  ต าบลสะกอม 

อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งไพล ต าบลเขาแดง  อ าเภอ

สะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทพัหลวง  ต าบลคูหา  อ าเภอ

สะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยเต่า ต าบลคูหา  อ าเภอ

สะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาจะแหน  ต าบลจะแหน  

อ าเภอสะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกสเิหรง  ต าบลทุ่งพอ  อ าเภอ

สะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นฉลงุ ต าบลทุ่งพอ  อ าเภอสะบา้ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นควนหรนั  ต าบลเปียน  อ าเภอ

สะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเก่า ต าบลเปียน  อ าเภอสะบา้ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท าเนียบ  ต าบลสะบา้ยอ้ย 

อ าเภอสะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไร่ ต าบลสะบา้ยอ้ย  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปลกับ่อ ต าบลสะบา้ยอ้ย  

อ าเภอสะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัยางทอง(รตันประชานุกูล)  ต าบล

ทุ่งหมอ  อ าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปริก(กกุ่องวทิยาคาร)  ต าบล

ปริก  อ าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นใหม่ ต าบลปริก  อ าเภอสะเดา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหวัถนน ต าบลปริก  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นยางเกาะ  ต าบลปริก  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สงัวาลยว์ทิ๒  ต าบลปาดงัเบซาร ์

อ าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไร่ ต าบลปาดงัเบซาร ์ อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นระตะ ต าบลพงัลา  อ าเภอสะเดา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นส านกัขาม  ต าบลส านกัขาม 

อ าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเกาะค่าง  ต าบลส านกัแตว้ 

อ าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นควนตานี  ต าบลส านกัแตว้ 

อ าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 96,280                        
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัเชงิแส ต าบลเชงิแส อ าเภอกระแสสนิธุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโรง (ขาวประชาสรรค)์ ต าบลโรง อ าเภอกระแสสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักาหร า ต าบลโรง อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรดัปูน ต าบลเชงิแส อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทองสุก ต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพรหมประดษิฐ ์ต าบลพจิติร อ าเภอนาหม่อม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนจง ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินพจิติร ต าบลพจิติร อ าเภอนาหม่อม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งโตนด ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งฆอ้โฆสติาราม ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้ปริง ต าบลคลองหรงั อ าเภอนาหม่อม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแช่มอทุศิ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอ่างทอง ต าบลทุ่งหวงั อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสามกอง ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแหลมพอ้ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางงาม (ศุภรธรรมนิวฏิฐ)์ ต าบลทุ่งหวงั อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทา้ยยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสหียงั ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเถรแกว้ ต าบลระวะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพงัตรี ต าบลระวะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขี้นาก(ศรีธรรมวฒันร์าษฎรอ์นุกูล) ต าบลบา้นใหม่

 อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพงัยาง ต าบลพงัยาง อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหญ่ ต าบลระวะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสาม(ีปุญญมนีุอทุศิ) ต าบลพงัยาง อ าเภอระโนด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแจง้ ต าบลระวะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งสงวน ต าบลแดนสงวน อ าเภอระโนด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองเป็ด ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจาก ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมหาการ ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคูวา ต าบลบา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศาลาหลวงบน ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแบก ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสน ต าบลวดัสน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศาลาหลวงลา่ง ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัผกักูด ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวัวงั ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวัเค็ด ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตะพงัหมอ้ ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ใหญ่ ต าบลแดนสงวน อ าเภอระโนด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวัคุง้ ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัประดู่(สุทธ ิพานิชพงศ ์ชนูปถมัภ)์ ต าบลบ่อตรุ 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชะแม ต าบลดหีลวง อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจนัทน ์ต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัธรรมประดษิฐ(์ลอืวทิยาสทิธิ์) ต าบลคูขดุ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีไชย(สงัขว์ทิยาคาร) ต าบลคูขดุ อ าเภอสทงิพระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกโพธิ์ ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าคุระ ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสนามไชย ต าบลสนามชยั อ าเภอสทงิพระ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัคลองรีมติรภาพที2่20 ต าบลคลองรี อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแหลมวงั(จนัทรมขุประชา) ต าบลคูขดุ อ าเภอสทงิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพงักก(ประขาพทิกัษ)์ ต าบลสนามชยั อ าเภอสทงิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัประดู่หอม ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพงัเภา ต าบลจะทิ้งพระ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักระดงังา ต าบลกระดงังา อ าเภอสทงิพระ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์กลาง ต าบลท่าหนิ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยลาด ต าบลท่าหนิ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเลยีบ ต าบลชงิโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัป่าขาด ต าบลป่าขาด อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองท่าแตง ต าบลท านบ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวาส ต าบลวดัขนุน อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางไหน ต าบลปากรอ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าแคง(เสริมอทุศิ) ต าบลบางเขยีด อ าเภอสงิหนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัป่าขวาง ต าบลร าแดง อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นพรา้ว ต าบลท านบ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัขนุน ต าบลวดัขนุน อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมะขามคลาน ต าบลม่วงงาม อ าเภอสงิหนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองหอย ต าบลวดัขนุน อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลมจาก (รกัเมอืงไทย 27) ต าบลปากรอ อ าเภอ

สงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับ่อปาบ ต าบลสทงิหมอ้ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดหีลวงนอก ต าบลชงิโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยพดุ ต าบลร าแดง อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับ่อสระวทิยาทาน ต าบลชงิโค อ าเภอสงิหนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางศาลา ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโขง่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกพยอม ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโขง่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกเหรียง ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปลกัคลา้ ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนกบ ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเก่ารา้ง ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกม่วง ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางทงี ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนา้ควน ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางงาม ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองชา้ง ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธธิรรมาราม ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าหย ีต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนเนียงใน ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองคลา้ ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะใหญ่ ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากจ่า ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อหวา้ ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัไทร ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกเมอืง ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล า่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าชา้ง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยวนยาง ต าบลบางกล า่ อ าเภอบางกล า่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่ออฐิ ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไสทอ้น ต าบลควนรู อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขารกัเกยีรติ ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนขนั ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปลายละหาน ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาลกึ ต าบลเขาพระ อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเจริญภูผา ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งคมบาง ต าบลเขาพระ อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเขาลอ้น ต าบลเขาพระ อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนนา ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไทรใหญ่ ต าบลควนรู อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจงัโหลน ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งมะขาม ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนสะตอ ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแสน ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะนก ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเลยีบ ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแม่เตย ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพรุเตาะ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขากลอย ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศีรษะคีรี ต าบลน า้นอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        



130 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอน ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่านางหอม ต าบลน า้นอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งน า้ ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าหมอไชย ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งลงุมติรภาพที่ 198 ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนายขุย้ ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางลกึ ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิผุด ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัชลธารประสทิธิ์ ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึพชิยั ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งต าเสา ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าไทร ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหรงั(ประสทิธิ์อปุถมัภ )์ ต าบลควนลงั อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนเนียง ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งครก ต าบลแค อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นจะโหนงมติรภาพที่ 222 ต าบลจะโหนง 

อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาปรือ ต าบลคู อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหวา้(นิคมอทุศิ) ต าบลนาหวา้ อ าเภอจะนะ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัขนุตดัหวาย ต าบลขนุตดัหวาย อ าเภอจะนะ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเหมอืงควนกรด ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าหมาก ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนขี้แรด ต าบลนาหวา้ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาจนัทร ์ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัช่องเขา ต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกษมรตัน ์ต าบลสะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งนาเคียน ต าบลขนุตดัหวาย อ าเภอจะนะ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าชงิ ต าบลป่าชงิ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนนท ์ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากช่อง ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวา้หลงั ต าบลนาหวา้ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกมา้ ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแพรว้ ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกระจายสุทธธิรรมโมอนุสรณ์ ฯ ต าบลท่าหมอไทร 

อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนหวัชา้ง ต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเลยีบ ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโหนด ต าบลคู อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชา้งคลอด ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งพระ ต าบลป่าชงิ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกพยอม ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ์ ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนเจดยี ์ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวรรค ์ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคงคาสวสัดิ์ ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแซะ ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสาหร่าย ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรุตู ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขานอ้ย ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองเทพา 3 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาแปด ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนตีหมนุ ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อน า้สม้ ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนหรนั ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงถ า้ ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปริก ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเทพาไพโรจน ์ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองเทพา 4 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งขา่ ต าบลท่าประดู่ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทองอยู่นุตกูล ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งน า้ขาว ต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพอบดิ ต าบลท่าประดู่ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัใหญ่ปลายร า ต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัล  าพดจนิดาราม ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอายรุกจิโกศล ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาหมอศรี ต าบลนาหมอศรี อ าเภอนาทว ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส านกัหวา้ ต าบลเขามเีกยีรติ อ าเภอสะเดา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าขอ่ย ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชาติตระการโกศล ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสมาคมไทยผลติยา 2 ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพงัลา ต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัม่วงกอ็ง ต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งไมด้ว้น ๑ ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปริกใต ้ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทบัโกบ ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรุเตียว ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองแงะ ต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อทอง ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะเคียนทอง ต าบลทุ่งพอ อ าเภอสะบา้ยอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนมหดิล ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาม่วง ต าบลบา้นโหนด อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 210,777,820              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,467,600                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,467,600                 

งบลงทนุ 2,467,600                 

ครุภณัฑ์ 2,467,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,467,600                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โคกม่วง ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โคกเหรียง ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปลกัคลา้ ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยางงาม ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่างาม ต าบลตลงิชนั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นนาทบั ต าบลนาทบั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้เค็ม ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นสะพานไมแ้ก่น ต าบลสะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 60 88,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกพยอม ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ใหม่ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตาแปด ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ล าเปา ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 45 66,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สวรรค ์ต าบลสะอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ท่าประดู่ ต าบลท่าประดู่ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 39 57,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งน า้ขาว ต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ประสทิธิ์ทวสีนิ 2 ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นป็อง ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกเมา ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยางงาม ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองกัว่ ต าบลเขาพระ อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาลกึ ต าบลเขาพระ อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งคมบาง ต าบลเขาพระ อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่ามะปราง ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พรุพอ้ ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนชาติ

ตระการโกศล ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หวัถนน ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยางเกาะ ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พงัลา ต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยบอน ต าบลบา้นโหนด อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เทพชมุนุม ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองนายขุย้ ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางแฟบ ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัหรงั (ประสทิธิ์อปุถมัภ )์ ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ใต ้ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัชล

ธารประสทิธิ์ ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เจริญราษฏร ์ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 10 14,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนิ

เกลี้ยง ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งงาย ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โคกสมานคุณ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 45 66,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโหนด ต าบลคู อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าหมาก ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแพรว้ ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเกาะทาก ต าบลนาหวา้ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาจวก ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นควนหรนั ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นพรุชงิ ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเทพาไพโรจน ์ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่ท ีต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัคลองยอ ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นม่วงถ า้ ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับา้นลุม่ ต าบลทบัชา้ง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทุ่งขา่ ต าบลท่าประดู่ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัแหลมพอ้ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นมาบบวั ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนวดัคลองรีมติรภาพที่ 220 ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นบ่อประดู่ ต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสุโสะ ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 146,305,420              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 87,368,700                

งบลงทนุ 87,368,700                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 87,368,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นดอนแบก 

ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัเจดยีง์าม 

ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดันางเหลา้ 

ต าบลชมุพล อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 58,503,000                   

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

หอ้งเรียน โรงเรียนวดัท านบตางหน ต าบลท านบ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นดอนขี้เหลก็ ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั หลงั 1 8,281,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนวดัโลกา ต าบลสทงิหมอ้ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา หลงั 1 6,997,000                    

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

สนามชยั อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัทุ่งฆอ้โฆสติาราม 

ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัสถติยช์ลธาร 

ต าบลสทงิหมอ้ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัธรรมโฆษณ์ ต าบล

สทงิหมอ้ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัตะพงัหมอ้ ต าบล

ปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นม่วงงาม (สงัฆ

สนัติคุรุราษฎร)์ ต าบลม่วงงาม อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา หลงั 1 387,800                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นก าแพงเพชร ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดั หลงั 1 8,281,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองรตัภูม ิต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิ หลงั 1 8,281,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนวดัคงคาวด ี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) ต าบลรตัภูม ิอ าเภอ

ควนเนียง จงัหวดัสงขลา หลงั 1 8,281,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนวดัเจริญราษฏร ์ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 6,997,000                    

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

วดัปรางแกว้ ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นฉลงุ ต าบลฉลงุ

 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 393,000                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,911,400                    

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนวดัเกษตรชลธ ี(เลือ่น

ประชาคาร) ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนวดับา้นขาว ต าบลบา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

วดัใหม่ ต าบลบ่อดาน อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 159,100                      
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รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ทุ่งบวั ต าบลกระแสสนิธุ ์อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

โพธาราม ต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,250,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าคุระ ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ จงัหวดั แห่ง 1 305,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทองสุก ต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม แห่ง 1 713,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลป่าขาด อ าเภอสงิหนคร แห่ง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหวัป่า (รกัเมอืงไทย 38) ต าบลบา้นขาว อ าเภอระ แห่ง 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเปรมศรทัธา ต าบลชงิโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั แห่ง 1 486,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแหลมวงั (จนัทรมขุประชา) ต าบลคูขดุ อ าเภอ แห่ง 1 144,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแหลมบ่อท่อ ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ ์ แห่ง 1 479,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศาลาหลวงบน ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด แห่ง 1 954,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแหลมหาด ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ ์ แห่ง 1 172,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจนัทน ์ต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอสทงิพระ จงัหวดั แห่ง 1 394,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสน ต าบลวดัสน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 446,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตน้ปริง ต าบลคลองหรงั อ าเภอนาหม่อม แห่ง 1 352,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาแดง (ราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหวัเขา อ าเภอสงิ แห่ง 1 193,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเกษตรชลธ ี(เลือ่นประชาคาร) ต าบลตะเครียะ 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 475,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตาหลวงคง ต าบลชงิโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั แห่ง 1 469,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั แห่ง 1 157,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ต าบล

เขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,358,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวาส ต าบลวดัขนุน อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 149,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางไหน ต าบลปากรอ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั แห่ง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทุ่งฆอ้โฆสติาราม ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม แห่ง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอ่าวบวั ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ ์ แห่ง 1 304,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงงาม (สงัฆสนัติคุรุราษฎร)์ ต าบลม่วงงาม 

อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 439,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักลาง ต าบลกระดงังา อ าเภอสทงิพระ จงัหวดั แห่ง 1 194,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางดาน ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคูวา ต าบลบา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเจดยีง์าม ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 874,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองท่าแตง ต าบลท านบ อ าเภอสงิหนคร แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นบ่อประดู่ ต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอสทงิพระ แห่ง 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นพรา้ว ต าบลท านบ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั แห่ง 1 162,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมะขามคลาน ต าบลม่วงงาม อ าเภอสงิหนคร แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางเขยีด ต าบลบางเขยีด อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวดัใหม่ ต าบลบ่อดาน อ าเภอสทงิพระ จงัหวดั แห่ง 1 103,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโลกา ต าบลสทงิหมอ้ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั แห่ง 1 177,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโคกโพธิ์ ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ จงัหวดั แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจะทิ้งพระ (วจิารณ์ศีลคุณ) ต าบลจะทิ้งพระ 

อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 463,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 803,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหูแร่ ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 226,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคูหาใน ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 212,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินนิมติ ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยโอน ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิ แห่ง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธธิรรมาราม ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง แห่ง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเลยีบ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ แห่ง 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโคกม่วง ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ แห่ง 1 197,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนกบ ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอย แห่ง 1 253,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนายขุย้ ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งต าเสา ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ แห่ง 1 283,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัหรงั (ประสทิธิ์อปุถมัภ )์ ต าบลควนลงั อ าเภอ แห่ง 1 367,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเสนาณรงคว์ทิยา ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ แห่ง 1 191,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นโคกค่าย ต าบลควนรู อ าเภอรตัภูม ิ แห่ง 1 506,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นนาสทีอง ต าบลเขาพระ อ าเภอรตัภูม ิ แห่ง 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองกัว่ ต าบลเขาพระ อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 366,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัปาบ ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดั แห่ง 1 414,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล า่ จงัหวดั แห่ง 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเนินพชิยั ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดั แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองนกกระทุง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ แห่ง 1 307,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าชา้ง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 389,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางกล า่ ต าบลบางกล า่ อ าเภอบางกล า่ จงัหวดั แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนา้วดัโพธิ์ ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลอง แห่ง 1 271,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศีรษะคีรี ต าบลน า้นอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 590,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าแซ ต าบลคลองอู่ตะเภา อ าเภอหาดใหญ่ แห่ง 1 162,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพรุเตาะ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึพชิยั ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะหม ีต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 204,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดั แห่ง 1 79,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันารงันก ต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล า่ จงัหวดั แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปลกัคลา้ ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ แห่ง 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรกัเมอืงไทย6 (โตนงาชา้ง) ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอ แห่ง 1 326,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 224,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัชลธารประสทิธิ์ ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชายคลอง ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิ แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางงาม ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดั แห่ง 1 283,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,903,900                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนวดัอ่างทอง ต าบลทุ่ง

หวงั อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 397,700                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนชมุชนวดัสามบ่อ 

ต าบลระวะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,327,600                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนวดับ่อแดง (จอกประชา

นุกูล) ต าบลบ่อแดง อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 179,100                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนวดัคูขดุ (เพือ่มประชานุ

กูล) ต าบลคูขดุ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 268,600                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนชมุชนวดัคลองรี

มติรภาพที่ 220 ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 268,600                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนวดัโพธาราม ต าบลทุ่ง

ขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 190,200                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนวดัหนองหอย ต าบลวดั

ขนุน อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 107,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนชมุชนวดับา้นขาว ต าบลบา้นขาว อ าเภอระโนด แห่ง 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวดับ่อแดง (จอกประชานุกูล) ต าบลบ่อแดง อ าเภอ

สทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนวดัสนามไชย ต าบลสนามชยั อ าเภอสทงิพระ จงัหวดั แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนชมุชนวดัคลองรีมติรภาพที่ 220 ต าบลคลองรี อ าเภอ

สทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 288,200                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 20,273,760                

งบลงทนุ 20,273,760                

ครุภณัฑ์ 20,273,760                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 692,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเกาะแลหนงั ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นพรุตู ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเกาะค่าง ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นล าลอง ต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นทุ่งไมด้ว้น ๑ ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัเขามเีกยีรติ ต าบลเขามเีกยีรติ อ าเภอ

สะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนา้ทอง ต าบลระวะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวดั

โคกโพธิ์ ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียน

ชมุชนวดัคลองรีมติรภาพที่ 220 ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวดั

นางเหลา้ ต าบลชมุพล อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดัดี

หลวง ต าบลดหีลวง อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

สถติยช์ลธาร ต าบลสทงิหมอ้ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

สุโสะ ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

วดัหว้ยพดุ ต าบลร าแดง อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ใบ 2 17,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียนวดั

เกษตรชลธ ี(เลือ่นประชาคาร) ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียนวดั

เจดยีง์าม ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นรดัปูน ต าบลเชงิแส อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

วดัทุ่งหวงัใน ต าบลทุ่งหวงั อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นนาทองสุก ต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,683,800                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนขี้เหลก็ 

ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนวดัคลองรี

มติรภาพที2่20 ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสมเด็จเจา้พะโคะ 

ต าบลชมุพล อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดันาหม่อม ต าบลนา

หม่อม อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบา้นโคกค่าย 

ต าบลควนรู อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบางเหรียง ต าบล

บางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดันารงันก ต าบลแม่

ทอม อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคูนายสงัข ์ต าบล

แค อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสะพานเคียน 

ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกระอาน ต าบล

ท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองเทพา

 2 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตูหยง ต าบลปาก

บาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปากบางสะกอม 

ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทพัหลวง ต าบล

คูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสทงิพระชนูปถมัภ ์

ต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม 

ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนคลองแดนวทิยา 

ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชะแลนิ้มติวทิยา 

ต าบลชะแล ้อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนปากจ่าวทิยา ต าบล

ควนโส อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบางกล า่วทิยา รชัมงั

คลาภเิษก ต าบลบางกล า่ อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเขาแดงกศุลวทิยา 

ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนไมแ้ก่นประชาอทุศิ 

ต าบลสะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนจะโหนงพทิยาคม 

ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 485,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนวดัสามบ่อ 

ต าบลระวะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัดหีลวง ต าบลดี

หลวง อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัโพธาราม ต าบล

ทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัดหีลวงนอก 

ต าบลชงิโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัทุ่งหวงัใน ต าบล

ทุ่งหวงั อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัโคกโพธิ์ ต าบล

คลองรี อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัหวัคุง้ ต าบลคลอง

แดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นปลายละหาน 

ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นทุ่งงาย ต าบลทุ่ง

ใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นท่ามะปราง 

ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัโคกม่วง ต าบล

โคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนบา้นนากนั 

ต าบลบา้นโหนด อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นสุเหร่า ต าบล

ตลิง่ชนั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นวดัใหม่ ต าบล

บ่อดาน อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัหว้ยพดุ ต าบลร า

แดง อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัตาหลวงคง 

ต าบลชงิโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองนายขุย้ 

ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเทพา ต าบล

เทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง

เทพา 4 ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาลกึ ต าบลเขาพระ

 อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหวัปาบ ต าบลหว้ย

ลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นท่าหมอไชย ต าบล

ทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั โรงเรียนบา้นล าชงิ ต าบลคลอง

ทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัสน ต าบลวดั

สน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัเจริญภูผา 

ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นบางเหรียง 

ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคลองหอย

โขง่ ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นควนกบ 

ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนชมุชน

บา้นนากนั ต าบลบา้นโหนด อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,231,500                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นทุ่งต าเสา ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นคลองกัว่ ต าบลเขาพระ อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนชมุชนบา้นนาสทีอง ต าบลเขาพระ อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นควนเนียง ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัเนินพชิยั ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นสะทอ้น (วนัครู 2503) ต าบลสะทอ้น 

อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 83,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นจะโหนงมติรภาพที่ 222 ต าบลจะโหนง 

อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเทพา ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นจะโหนงมติรภาพที่ 222 ต าบลจะโหนง อ าเภอ

จะนะ จงัหวดัสงขลา จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดัควนลงัมติรภาพที่ 11 ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นบงึพชิยั ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกเมา ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนกระจายสุทธธิรรมโมอนุสรณ์ ฯ

 ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นยางงาม ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 23,200                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นตน้สา้น ต าบลคลองหลา 

อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นคลองต่อ (ทวรีตันอ์ปุถมัภ)์

 ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นกรอบ ต าบลควนโส อ าเภอ

ควนเนียง จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นลานควาย ต าบลท่าชะมวง 

อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นป่ายาง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

บางกล า่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยสมบูรณ์ ต าบล

ก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นเขาพระ ต าบลเขาพระ 

อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัไทรใหญ่ ต าบลควนรู อ าเภอ

รตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นวงัพา ต าบลทุ่งต าเสา 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัคูหาใน ต าบลคูหาใต ้อ าเภอ

รตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 11,180,160                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนธรรมศาสตร-์จฬุา 1 ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนา้ควนลงั ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

โคกสมานคุณ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ช่องเขา ต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

สะบา้ยอ้ย ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นควนเจดยี ์ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นปลกับ่อ ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัปาก

แตระ ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัมะขาม

คลาน ต าบลม่วงงาม อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัแช่มอทุศิ

 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัแหลมวงั 

(จนัทรมขุประชา) ต าบลคูขดุ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดันางเหลา้

 ต าบลชมุพล อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัอ่างทอง

 ต าบลทุ่งหวงั อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัพงักก 

(ประขาพทิกัษ)์ ต าบลสนามชยั อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นม่วง 

ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นใหม่ 

ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดับา้นไร่ 

ต าบลป่าชงิ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัใหญ่

ปลายร า ต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นทบัโกบ

 ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัอ่างทอง

 ต าบลทุ่งหวงั อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ขี้เหลก็ ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัประดู่ 

(สุทธ ิพานิชพงศ ์ชนูปถมัภ)์ ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจะทิ้ง

พระ (วจิารณ์ศีลคุณ) ต าบลจะทิ้งพระ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสนาม

ไชย ต าบลสนามชยั อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัพงักก 

(ประขาพทิกัษ)์ ต าบลสนามชยั อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แหลมหาด ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสถติย์

ชลธาร ต าบลสทงิหมอ้ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 97 153,260                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นม่วง

งาม (สงัฆสนัติคุรุราษฎร)์ ต าบลม่วงงาม อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 97 153,260                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

มะปราง ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลาน

ควาย ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

กัว่ ต าบลเขาพระ อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเจริญภู

ผา ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

คมบาง ต าบลเขาพระ อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 10 15,800                        



147 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเทพ

ชมุนุม ต าบลา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโคก

สมานคุณ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใต ้

ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่ 

ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเจริญ

ราษฏร ์ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นควน 

ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

นายขุย้ ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

นก ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนิ

เกลี้ยง ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

ใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัหรงั

 (ประสทิธิ์อปุถมัภ )์ ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัชลธาร

ประสทิธิ์ ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นควน

เนียง ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ชดุ 58 91,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวั

ปาบ ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ชดุ 58 91,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

เมา ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดันารงั

นก ต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตน้สา้น ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโคก

ม่วง ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปลกั

คลา้ ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโคกเห

รียง ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คอลอมดุอ ต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่างาม

 ต าบลตลงิชนั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นควนห

รนั ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตูหยง

 ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 80 126,400                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

กอ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 56 88,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเคลยีง

 ต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 61 96,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้ลดั

 ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่ 

ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัปริก 

ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดันาปรือ

 ต าบลคู อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแซะ 

ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

นอ้ย ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นปาดงั ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 150 237,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคกสิ

เหรง ต าบลทุ่งพอ อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 59 93,220                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกรงอิ

ต า ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกมา้ ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัจนัทน ์ต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทุ่งบวั ต าบลกระแสสนิธุ ์อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจะทิ้งพระ (วจิารณ์ศีลคุณ) ต าบลจะทิ้งพระ อ าเภอสทงิพระ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาทองสุก ต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหวัคุง้ ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาจะแหน ต าบลจะแหน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัยางทอง (รตันประชานุกูล) ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองสาหร่าย ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัพงั

กก (ประขาพทิกัษ)์ ต าบลสนามชยั อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัตา

หลวงคง ต าบลชงิโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

เกษตรชลธ ี(เลือ่นประชาคาร) ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดันาง

เหลา้ ต าบลชมุพล อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

โตนดดว้น ต าบลกระแสสนิธุ ์อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

รดัปูน ต าบลเชงิแส อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ตน้ปริง ต าบลคลองหรงั อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นาทองสุก ต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

มะขามคลาน ต าบลม่วงงาม อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

บ่อตรุ (นิยมประชาคาร) ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ก าแพงเพชร ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

พรุพอ้ ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

เจริญภูผา ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

บางแฟบ ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

วงัหรงั (ประสทิธิ์อปุถมัภ )์ ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัท่า

ขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คลองคลา้ ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คลองหอยโขง่ ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ปลกัคลา้ ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เลยีบ ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เมาะลาแต ต าบลทุ่งพอ อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่า

 ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

อทุยานอทุศิ ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

วดัน า้ขาว ต าบลน า้ขาว อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คลองประดู่ ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนสมาคม

ไทยผลติยา 2 ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

วดัปลกัชะเมา ต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

พอบดิ ต าบลท่าประดู่ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สุเหร่า ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัจนัทน ์ต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอสทงิพระ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัทุ่งฆอ้โฆสติาราม ต าบลนาหม่อม อ าเภอนา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแหลมหาด ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแส ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบ่ออฐิ ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดักลาง ต าบลกระดงังา อ าเภอสทงิพระ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหวัเขา ต าบลหวัเขา อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดับ่อแดง (จอกประชานุกูล) ต าบลบ่อแดง 

อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัคูวา ต าบลบา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัทุ่งหวงัใน ต าบลทุ่งหวงั อ าเภอเมอืงสงขลา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัประดู่หอม ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัโคกโพธิ์ ต าบลคลองรี อ าเภอสทงิพระ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกตก ต าบลทุ่งพอ อ าเภอสะบา้ยอ้ย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นทบัยาง ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเก่า ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยเต่า ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นท่าคลอง ต าบลนาทบั อ าเภอจะนะ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นปริก (กกุ่องวทิยาคาร) ต าบลปริก อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองเทพา 2 ต าบลท่าม่วง อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบ่อทอง ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นท่าไทร ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองกวางเขาวงั ต าบลคลองกวาง อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาม่วง ต าบลบา้นโหนด อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ์ ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 108,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเกษตรชลธ ี(เลือ่นประชาคาร) ต าบลตะเครียะ อ าเภอระ

โนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นวดัใหม่ ต าบลบ่อดาน อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัโตนดดว้น ต าบลกระแสสนิธุ ์อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัธรรมโฆษณ์ ต าบลสทงิหมอ้ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัตะพงัหมอ้ ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัคูขดุ (เพือ่มประชานุกูล) ต าบลคูขดุ อ าเภอสทงิพระ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดับ่อทรพัย ์ต าบลหวัเขา อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบ่อตรุ (นิยมประชาคาร) ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นควนหมาก ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นปากบาง ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบ่อเตย ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นท่าขอ่ย ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 5,544,260                 

งบลงทนุ 5,544,260                 

ครุภณัฑ์ 5,544,260                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 267,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 

เขต 1 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดั เครื่อง 4 129,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 971,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 

เขต 1 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 

เขต 2 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 6 132,000                      



152 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 11 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ต าบลเขารูปชา้ง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 28 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ เครื่อง 6 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดั เครื่อง 11 27,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ต าบล

คลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ต าบล

คลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 5,700                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 28,900                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ตู ้ 3 19,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 119,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

18 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ต าบลเขา

รูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,156,760                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัอ่าวบวั ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกเมา ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคลองนกกระทุง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนบา้นหวั

ปาบ ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

โพธาราม ต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนา้วดัโพธิ์ ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัหูแร่ ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดันารงันก ต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนนิคมสรา้งตนเองเทพา ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัทุ่งคา ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทพัหลวง ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกตก

 ต าบลทุ่งพอ อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคูหา 

ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัสถติย์

ชลธาร ต าบลสทงิหมอ้ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ขี้เหลก็ ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 7 11,760                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

มะปราง ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

นกกระทุง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าเร็ด

 ต าบลปลกัหนู อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบ่อเกด

วจิติรวทิยา ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัศรีวเิทศ

สงัฆาราม ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 100 168,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนขี้เหลก็ ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัโพ

ธาราม ต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คลองนกกระทุง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นบา

โหย ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัเนินพชิยั ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอนขี้เหลก็ ต าบล

พะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัสถติยช์ลธาร ต าบล

สทงิหมอ้ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่ามะปราง ต าบลท่า

ชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัหูแร่ ต าบลทุ่งต าเสา 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนทองอยู่นุตกลุ ต าบล

ประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัใหญ่ ต าบลวงัใหญ่

 อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นมา้งอน ต าบลนาทบั 

อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนวดัหวัป่า (รกัเมอืงไทย 38) ต าบล

บา้นขาว อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนท่าจนีอดุมวทิยา ต าบลน า้นอ้ย 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนา้วดัโพธิ์ ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ ชดุ 1 160,000                      
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ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 33,118,700                

งบลงทนุ 33,118,700                

ครุภณัฑ์ 1,039,200                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นคู

นายสงัข ์ต าบลแค อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นคูนายสงัข ์ต าบล

แค อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นกระอาน ต าบลท่าม่วง

 อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 20,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 988,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่า

โอน ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าโอน

 ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัวงโยธวาทติ (Shopping List) โรงเรียน

มธัยมสริิวณัวรี 2 สงขลา ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 900,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,079,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรง

เรียนนวมนิทราชูทศิ ทกัษณิ ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,688,400                   

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

เรียนนวมนิทราชูทศิ ทกัษณิ  ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 4,606,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ โรงเรียนวรนารีเฉลมิ  

จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 9,907,800                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์11 

ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียน

สงัวาลยว์ทิ ๒ ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 1,070,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,135,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์11 ต าบลคลองแดน อ าเภอระ แห่ง 1 499,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมหดิล ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 99,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระอาน ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 707,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าโอน ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 923,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมสริิวณัวรี 2 สงขลา ต าบลคูหาใต ้อ าเภอรตัภูมิ แห่ง 1 2,263,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวรนารีเฉลมิ จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอ แห่ง 1 2,078,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางกล า่วทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลบางกล า่ อ าเภอ แห่ง 1 565,500                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,277,300                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนมหดิล ต าบลเขาแดง 

อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,327,600                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนนวมนิท

ราชูทศิ ทกัษณิ ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,109,900                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวรนารีเฉลมิ จงัหวดัสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 562,300                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนวรนารีเฉลมิ จงัหวดัสงขลา 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 277,500                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 47,712,000                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 42,310,200                

งบลงทนุ 42,310,200                

ครุภณัฑ์ 490,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั เครื่อง 2 57,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 406,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 16 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 7 105,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ต าบลเขารูปชา้ง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ต าบลเขารูปชา้ง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 6 37,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ต าบลเขารูปชา้ง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 6 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 5 28,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 4 92,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 16 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 26,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,820,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 33,130,000                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนทบัชา้งวทิยาคม ต าบลทบั

ชา้ง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา หลงั 1 3,450,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนสะเดา (ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์) 

ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 12,455,000                   
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รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) โรงเรียนนา

ทววีทิยาคม  ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา หลงั 1 8,347,500                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนรตัภูมวิทิยา ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตั หลงั 1 8,877,500                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนปา

ดงัติณสูลานนท ์ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,531,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคูเต่าวทิยา ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสงขลาวทิยาคม ต าบลชงิโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหาดใหญ่รฐัประชาสรรค ์ต าบลควนลงั อ าเภอ แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนควนเนียงวทิยา ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสทงิพระชนูปถมัภ ์ต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอสทงิพระ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์ต าบลคู อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒ ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกอบกลุวทิยาคม ต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนระโนด ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชะแลนิ้มติวทิยา ต าบลชะแล ้อ าเภอสงิหนคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎรพ์ทิยา ต าบลฉลงุ อ าเภอ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามบ่อวทิยา ต าบลวดัสน อ าเภอระโนด จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเทพพทิยาภาณุมาศ ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอเทพา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนระโนดวทิยา ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดั แห่ง 1 681,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรตันพลวทิยา ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอย แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ต าบลเขา

รูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,500,000                    

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 5,401,800                 

งบลงทนุ 5,401,800                 

ครุภณัฑ์ 5,401,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,401,800                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหาดใหญ่

พทิยาคม ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนธรรมโฆสติ

 ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกอบกลุ

วทิยาคม ต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกระแสสนิธุ์

วทิยา ต าบลเชงิแส อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสามบ่อ

วทิยา ต าบลวดัสน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสทงิ

พระชนูปถมัภ ์ต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบางกล า่

วทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลบางกล า่ อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเกาะแตว้

พทิยาสรรค ์ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนไมแ้ก่น

ประชาอทุศิ ต าบลสะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 8,052,100                 

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 2,028,000                 

งบลงทนุ 2,028,000                 

ครุภณัฑ์ 2,028,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) โรงเรียนสงขลาพฒันา

ปญัญา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ โรงเรียนสงขลาพฒันา

ปญัญา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 66,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 267,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัสงขลา ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา คนั 10 88,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็หนงั โรงเรียนสงขลาพฒันา

ปญัญา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา คนั 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือ สลบัเพศได ้พรอ้มอวยัวะภายใน แบบ

เต็มตวั โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัสงขลา ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ ตวั 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย ์แบบเต็มตวั โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดัสงขลา ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตวั 1 16,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 407,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดัสงขลา ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กลอ้ง 4 140,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัสงขลา ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ กลอ้ง 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊ โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดัสงขลา ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 22,000                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 421,500                   

งบลงทนุ 421,500                   

ครุภณัฑ์ 421,500                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ีศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 3 จงัหวดั

สงขลา ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 250,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 48,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ ศูนย์

การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 3 จงัหวดัสงขลา ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ 

จงัหวดัสงขลา คนั 1 48,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 59,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 

เขตการศึกษา 3 จงัหวดัสงขลา ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 3 จงัหวดั

สงขลา ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เตา 1 10,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 64,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 3 จงัหวดัสงขลา ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 64,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 3,142,600                 

งบลงทนุ 3,142,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,142,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,142,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 3 

จงัหวดัสงขลา ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 3,142,600                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 2,460,000                 

งบอดุหนุน 2,460,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,460,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 2,460,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,240,700                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 6,240,700                 

งบลงทนุ 6,240,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,240,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 888,400                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครูแบบ 203/27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์43 

ต าบลฉาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา หลงั 1 888,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,685,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช า โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์43 ต าบลฉาง 

อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา หลงั 1 481,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์43 ต าบลฉาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา หลงั 1 672,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์43 ต าบลฉาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา หลงั 1 531,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,667,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์43 ต าบล

ฉาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 3,667,300                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 525,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 525,000                   
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การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 525,000                   

งบด าเนินงาน 525,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 525,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 525,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,225,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,225,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 220,000                   

งบด าเนินงาน 220,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 220,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 965,000                   

งบด าเนินงาน 965,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 965,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 965,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 310,952,300              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,020,000                 

โครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,020,000                 

พฒันาการอาชวีศึกษาในเขตพฒันาพเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,020,000                 

งบลงทนุ 1,020,000                 

ครุภณัฑ์ 1,020,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน(จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอสะเดา วทิยาลยัเทคนิคจะ

นะ ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศูนยฝึ์กอบรม

วชิาชพีประจ าอ าเภอสะเดา วทิยาลยัเทคนิคจะนะ  ต าบลจะโหนง อ าเภอจะ เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศูนยฝึ์กอบรม

วชิาชพีประจ าอ าเภอสะบา้ยอ้ย วทิยาลยัการอาชพีนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอ เครื่อง 1 350,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 257,381,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 200,329,400              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 95,785,300                

งบอดุหนุน 95,785,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 95,785,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 95,785,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 17,436,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 4,010,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 7,846,200                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 8,282,100                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 58,210,700                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 104,544,100              

งบอดุหนุน 104,544,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 104,544,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 104,544,100                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 9,978,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,294,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,490,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 4,739,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 83,041,600                   

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 57,051,800                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 57,051,800                

งบลงทนุ 57,051,800                

ครุภณัฑ์ 17,593,900                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 17,593,900                   

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเครื่องอดัอากาศ วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ 

ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตแ์กส็เทอรไ์บน ์วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ 

ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุจ าลองการฝึกควบคุมกระบวนการผลติ(Operator 

Process Traing Simulation) วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุสาธติไฟฟ้าโซลาเซลล ์ วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ 

ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการตรวจสอบคุณภาพสตัวน์ า้และผลติภณัฑ์

สตัวน์ า้ปลอดภยั  วทิยาลยัประมงติณสูลานนท ์ต าบลพะวง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 7,381,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพื้นฐานแปรรูปสตัวน์ า้ วทิยาลยัประมงติณสู

ลานนท ์ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,879,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการงานเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้อนิทรีย ์วทิยาลยั

ประมงติณสูลานนท ์ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,753,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,457,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,600,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 4,000 ตารางเมตร  

วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 34,600,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,857,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารปฏบิตัิงานวทิยาลยัประมงติณสูลานนท ์

ต าบลพะวง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา รายการ 1 4,857,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 52,551,100                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 48,610,100                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 48,610,100                

งบลงทนุ 48,610,100                

ครุภณัฑ์ 16,293,000                   

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens  วทิยาลยัการอาชพีนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดั เครื่อง 5 141,000                      
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ครุภณัฑก่์อสรา้ง 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถขดุตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงมา้  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสีงขลา ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา คนั 1 4,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,152,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องยนตห์วัฉีดแกส๊โซลนีระบบควบคุมวาลว์แบบ

 VVT-I  วทิยาลยัการอาชพีนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 6 600,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองวงจรควบคุมนิวแมติกสไ์ฟฟ้า   วทิยาลยัการ

อาชพีนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางบญัชพีรอ้มซอฟตแ์วรแ์ละ

ระบบ E-Testing  วทิยาลยัการอาชพีสมเด็จเจา้พะโคะ ต าบลชมุพล อ าเภอ

สทงิพระ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุชนิดอเิลก็ทรอนิกสอ่์านค่ามมุไดล้ะเอยีด 5 

ฟิลปิดา  วทิยาลยัการอาชพีหลวงประธานราษฎรนิ์กร ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึขนาดยนัศูนยเ์หนือแท่น 165 มม. พรอ้ม

อปุกรณ์  วทิยาลยัการอาชพีหลวงประธานราษฎรนิ์กร ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 5 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการวเิคราะหคุ์ณภาพน า้  วทิยาลยัประมงติณสู

ลานนท ์ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,135,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสีงขลา ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องกลไฟฟ้า  วทิยาลยัเทคนิคจะนะ  ต าบลจะ

โหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการนิวเมติกสแ์ละไฮดรอลกิส ์ 

วทิยาลยัเทคนิคจะนะ  ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้า ระบบ Inverter 300 แอมป์  

วทิยาลยัเทคนิคจะนะ  ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 15 330,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการแผนกวชิาการตลาด  วทิยาลยั

เทคโนโลยแีละการจดัการสงิหนคร (รตัน ์ประธานราษฏรนิ์กร) ต าบลม่วง

งาม อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,800,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,317,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,555,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชัน้  วทิยาลยัการอาชพีสมเด็จ

เจา้พะโคะ ต าบลชมุพล อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 12,555,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,761,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน (1 ชัน้)  วทิยาลยัเทคนิคจะนะ ต าบลจะ

โหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 6,292,900                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร วทิยาลยัการอาชพีหลวงประธานราษฎรนิ์กร (วทก.สงขลา) ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 13,468,300                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 694,000                   

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 694,000                   

งบลงทนุ 694,000                   

ครุภณัฑ์ 694,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 694,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์ลอ่ง ECU วทิยาลยัสารพดัช่างสงขลา 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสาขาผา้และเครื่องแต่งกาย วทิยาลยัสารพดั

ช่างสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 494,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,218,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,218,000                 

งบลงทนุ 3,218,000                 

ครุภณัฑ์ 3,218,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชวีศึกษาภาคใต ้ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,930,000                    

รายการระดบัที1่: ลพิทโ์ดยสารอาคารปฏบิตัิการการเรียนการสอนสาขาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว  วทิยาลยัอาชวีศึกษาสงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแบบเเท่นเลือ่น  วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ 

ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 530,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 29,000                     

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 29,000                     

งบลงทนุ 29,000                     

ครุภณัฑ์ 29,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 29,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคใต ้3 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ เครื่อง 1 29,000                        

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 512,131,200              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,100,000                 

โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,100,000                 

การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,100,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,100,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการพฒันาการศึกษาในเขต

พฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โครงการ 1 1,100,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 7,947,000                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 697,200                   

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 697,200                   

งบอดุหนุน 697,200                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 697,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันา

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โครงการ 1 697,200                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 7,249,800                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 7,249,800                 

งบอดุหนุน 7,249,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,249,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 13 7,249,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,080,800                
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โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 2,236,200                 

ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติอยา่งท ัว่ถงึและมี

คุณภาพ 2,236,200                 

งบอดุหนุน 2,236,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,236,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 2,236,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 343,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 211,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 220,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 1,188,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 273,300                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 29,844,600                

การผลติและพฒันาครู พฒันาทอ้งถิน่ ยกระดบัคุณภาพการศึกษา และพฒันาระบบ

บริหารจดัการ 29,844,600                

งบรายจ่ายอื่น 29,844,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 15 29,844,600                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 308,345,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 308,345,400              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 308,345,400              

งบบคุลากร 75,285,300                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 63,006,900                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 108 52,742,600                   

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 46 3,246,000                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 46 3,246,000                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 37 2,842,800                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 37 2,842,800                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 13 4,175,500                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 12,278,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 6 1,267,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 43 11,011,400                   

งบด าเนินงาน 11,062,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,062,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 6 462,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 5 1,524,000                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 23 4,250,400                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 23 2,292,000                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 26 1,958,400                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 21 4,116,000                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 21 2,157,600                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 26 1,958,400                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 2 134,400                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 2 134,400                      
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รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 2 134,400                      

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 2 134,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 43 441,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 43 387,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 6 54,000                        

งบอดุหนุน 221,997,900              

เงนิเดอืน 221,997,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 478 220,116,300                 

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 28 1,881,600                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 28 1,881,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 162,658,000              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 118,846,600              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 118,846,600              

งบด าเนินงาน 15,561,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,258,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 364,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 12,894,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 2,303,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 107,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,883,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 312,500                      

งบลงทนุ 102,484,700              

ครุภณัฑ์ 41,493,100                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 41,493,100                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนรวมและปฏบิตัิการคณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั รายการ 91 41,493,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,991,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 60,991,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม พรอ้มครุภณัฑ์

ประกอบอาคาร  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสงขลา หลงั 1 60,991,600                   

งบรายจ่ายอื่น 800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพ 0 800,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 42,961,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 42,961,400                

งบด าเนินงาน 10,337,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,343,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 364,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,979,200                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,993,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 199,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,290,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,503,000                    

งบลงทนุ 31,924,400                

ครุภณัฑ์ 21,924,400                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 21,924,400                   
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารศูนยร์วมกจิการนกัศึกษา ต าบล

เขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 13 13,540,900                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนคณะครุศาสตร ์ต าบลเขารูป

ชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 29 8,383,500                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียนรวม อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ งาน 1 10,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 700,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพ 0 700,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 850,000                   

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 850,000                   

งบรายจ่ายอื่น 850,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการงานวฒันธรรมสมัพนัธ์ โครงการ 0 850,000                      

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 799,263,000              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 1,500,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 1,500,000                 

พฒันาหลกัสูตรการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนแบบบูรณาการเชงิสรา้งสรรคอ์ยา่งย ัง่ยนื 1,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาหลกัสูตรการท่องเที่ยวโดยชมุชนแบบ

บูรณาการเชงิสรา้งสรรคอ์ยา่งย ัง่ยนื โครงการ 0 1,500,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 26,657,900                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 5,883,100                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 5,883,100                 

งบอดุหนุน 5,883,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,883,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 5,883,100                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 18,973,500                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 18,973,500                

งบอดุหนุน 18,973,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,973,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 0 18,973,500                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 1,801,300                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 1,801,300                 

งบอดุหนุน 1,801,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,801,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง โครงการ 0 1,801,300                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 59,966,100                

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 59,966,100                

ผลติก าลงัคนเพือ่ต่อยอด 10 อตุสาหกรรม (S-curve) 59,966,100                

งบรายจ่ายอื่น 59,966,100                

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์ครื่องบ าบดัสิง่ปฏกูิล (sewage plant)ต าบลบ่อ

ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์ลกัสูตรพื้นฐานคนประจ าเรือ 9 หลกัสูตร  

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุปฏบิตัิการทดสอบและการซงิคโ์ครไนเซช ัน่

เครื่องกลไฟฟ้า ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอาคารวศิวกรรมเครื่องกลเรือ ต าบลบ่อ

ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา งาน 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการผลติก าลงัคนดา้นขนส่งทางน า้ โครงการ 0 17,300,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัต ัง้ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง

ศรีวชิยั Srivijaya Railway Training and Research Center 

(SRTRC){{LF}}มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั โครงการ 0 1,666,100                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 480,691,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 480,691,800              

สนบัสนุนจดัการเรียนการสอน 480,691,800              

งบบคุลากร 216,847,000              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 203,268,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 340 164,766,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 151 10,844,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 204 14,704,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 44 12,953,400                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 13,578,200                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 59 13,578,200                   

งบด าเนินงาน 14,856,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,856,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจ าที่ไดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ อตัรา 21 194,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 23 1,470,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 58 9,831,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 9 2,820,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 59 540,000                      

งบอดุหนุน 248,988,300              

เงนิเดอืน 248,988,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 36 2,486,400                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 725 246,501,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 230,447,200              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 175,604,200              

การจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 175,604,200              

งบด าเนินงาน 109,161,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 95,117,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 25,115,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 401,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 374,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,151,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 5,532,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 50,235,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 2,306,500                    

ค่าสาธารณูปโภค 14,043,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 238,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 308,900                      
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รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 13,496,800                   

งบลงทนุ 29,228,700                

ครุภณัฑ์ 23,228,700                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 23,228,700                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุปฏบิตัิการทดสอบวสัดุการทาง  ต าบลบ่อยาง 

 อ าเภอเมอืงสงขลา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุเครื่องมอืปฏบิตัิการเสริมสมรรถนะวชิาชพี

สาขาวศิวกรรมเครื่องกล  ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมอืงสงขลา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบวศิวกรรมส ารวจทางอากาศดว้ยอากาศยาน

ถา่ยภาพทางอากาศ UAV พรอ้มชดุประมวลผล ควบคุม วเิคราะหภ์าพถา่ย

ทางอากาศ{{LF}}ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมอืงสงขลา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 2,497,300                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งใหค้ าแนะน าดา้นโภชนาการ ต าบลบ่อยาง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 506,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการฟิสกิสไ์ฟฟ้าประยกุต ์ต าบลบ่อยาง

 อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 3,528,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุปฏบิตัิการส าหรบังานแฟชัน่ ต าบลบ่อยาง 

อ าเภอเมอืงสงขลา  จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 629,300                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุทดลองการควบคุมกระบวนการผลติในงาน

ปิโตรเลยีมดว้ยการจ าลอง ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑซ์อฟแวรอ์นิเทอรเ์น็ตในทุกสิง่  ต าบลท่าชะมวง  

อ าเภอรตัภูม ิ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,819,100                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุฝึกระบบขนถา่ย 4 สถานี  ต าบลท่าชะมวง  

อ าเภอรตัภูม ิ จงัหวดัสงขลา ชดุ 4 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 56 1,176,000                    

รายการระดบัที1่: จอภาพ วดิโีอวอลล ์ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา ชดุ 1 1,458,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงตามสายเพือ่การประชาสมัพนัธ ์ต าบลบ่อยาง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการซอ่มบ ารุงและฟ้ืนฟูสภาพ

เครื่องจกัรกลอตัโนมตัิ  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,220,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยฝึ์กปฏบิตัิการหลกัสูตรการโรงแรม ต าบลบ่อ

ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา งาน 1 6,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 37,214,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 สนองพระราชด าริ บาท 0 2,677,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 0 25,814,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนทุนและกจิกรรมนกัศึกษา 0 8,722,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 29,606,700                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 29,606,700                

งบด าเนินงาน 21,405,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,109,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 7,699,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,814,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 7,396,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,000,000                    
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ค่าสาธารณูปโภค 1,295,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 159,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 115,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,021,100                    

งบลงทนุ 3,692,500                 

ครุภณัฑ์ 3,692,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,692,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ - เกา้อี้หอ้งเรียน ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,824,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุปฏบิตัิการทศันศิลป์ ต าบลบ่อยาง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,868,500                    

งบรายจ่ายอื่น 4,509,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 0 4,509,200                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 17,236,300                

จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฏบิตักิาร 5,736,300                 

งบรายจ่ายอื่น 5,736,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ โครงการ 0 5,736,300                    

ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา 11,500,000                

งบรายจ่ายอื่น 11,500,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิชายฝัง่ทะเล โครงการ 0 11,500,000                   

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 8,000,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 0 8,000,000                    

มหาวทิยาลยัทกัษณิ 1,190,046,300            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 3,087,600                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 3,087,600                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 3,087,600                 

งบอดุหนุน 3,087,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,087,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 0 3,087,600                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 150,547,900              

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วบนบกบริเวณตอนในของภาค 150,547,900              

ส่งเสริมรูปแบบการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ

ของพื้นที่ 150,547,900              

งบอดุหนุน 150,547,900              

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 150,547,900                 

รายการระดบัที1่: ต่อเติมศูนยป์ฏบิตัิการดนตรีและหอศิลปะการแสดง  

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 150,547,900                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 722,271,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 720,531,700              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 720,531,700              

งบบคุลากร 19,741,100                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 19,741,100                   



170 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 23 13,797,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 5 336,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 5 336,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 15 5,127,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 7 144,100                      

งบอดุหนุน 700,790,600              

เงนิเดอืน 649,194,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1060 633,653,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 123 9,087,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราทดแทนอตัราเกษยีณ อตัรา 9 833,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่(นกัเรียนทุน) อตัรา 20 2,856,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 0 2,764,800                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 20,737,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราว อตัรา 18 6,228,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราว (ทดแทนพนกังานราชการ) อตัรา 90 14,508,800                   

ค่าตอบแทน 29,886,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 22 1,941,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ อตัรา 22 789,600                      

รายการระดบัที2่: เงนิค่าที่พกัผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศ อตัรา 12 1,152,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 8 163,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจ าที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 7 92,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 8 2,515,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 0 24,256,800                   

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระของพนกังาน อตัรา 0 12,162,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนผูบ้ริหารที่มวีาระของพนกังาน อตัรา 0 12,094,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 0 916,100                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระของพนกังาน อตัรา 0 781,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระของพนกังาน

มหาวทิยาลยั อตัรา 0 134,400                      

ค่าใชส้อย 972,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 0 972,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 0 972,000                      

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 1,740,200                 

สนบัสนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,740,200                 

งบบคุลากร 1,740,200                 

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,740,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 6 1,641,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 98,500                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 314,138,900              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 270,789,200              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 270,789,200              

งบอดุหนุน 270,789,200              

ค่าสาธารณูปโภค 8,192,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 8,192,400                    

ค่าวสัดุ 8,596,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวารสาร หนงัสอืและต ารา 0 766,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 7,830,400                    
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ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 179,000,000                 

รายการระดบัที1่: ต่อเติมอาคารปฏบิตัิการและบริหารวทิยาเขตสงขลา ต าบล

เขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 99,000,000                   

รายการระดบัที1่: ต่อเติมศูนยป์ฏบิตัิการวชิาชพีครู  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 80,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: ต่อเติมสนามกฬีาวทิยาเขตสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา งาน 1 75,000,000                   

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 14,000,000                

จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฏบิตักิาร 14,000,000                

งบอดุหนุน 14,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบริการวชิาการ 0 14,000,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 18,570,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 18,570,000                

งบอดุหนุน 18,570,000                

ค่าสาธารณูปโภค 2,873,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,873,800                    

ค่าวสัดุ 10,392,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวารสาร หนงัสอืและต ารา 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 7,392,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,304,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร(์ทุนเรียน

ดวีทิยาศาสตร)์ ทุน 0 2,304,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายพฒันาหลกัสูตรและพฒันาบุคลากร 0 3,000,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,661,700                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,661,700                 

งบอดุหนุน 2,661,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,661,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 2,661,700                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 8,118,000                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 8,118,000                 

งบอดุหนุน 8,118,000                 

ค่าใชส้อย 924,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 924,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาทดแทนลูกจา้งชวัคราว 0 924,000                      

ค่าวสัดุ 7,194,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 7,194,000                    

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 984,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 984,400                   

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 984,400                   

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 984,400                   

งบลงทนุ 984,400                   

ครุภณัฑ์ 984,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 722,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ีต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ต าบลเทพา อ าเภอเทพา เครื่อง 10 512,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 42,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ส ีต าบลเทพา 

อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 42,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 170,700                      

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้ ต าบลเทพา อ าเภอเทพา 

จงัหวดัสงขลา คนั 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดั 200 จดุ ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดั เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 18,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่ม Inverter ขนาด 300A  ต าบลเทพา อ าเภอ

เทพา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 13,200                        

รายการระดบัที1่: หนา้กากเชือ่มปรบัแสงได ้ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดั อนั 5 10,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ชือ่ม Inverter ขนาด 300 A ต าบลเทพา อ าเภอเทพา 

จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 32,300                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 49,400                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ต าบลเทพา อ าเภอเทพา

 จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีร/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ต าบลเทพา 

อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทรายมอืถอื แบบส ัน่ ขนาด 112 x 225

 มลิลเิมตร ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 8,300                         

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 8 น้ิว ต าบลเทพา 

อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา คนั 1 5,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 1.60 มลิลเิมตร ต าบล

เทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 15,000                        

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 6,135,721,100            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 168,200,200              

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 43,702,600                

พฒันาบคุลากรและเครือขา่ยวจิยั 38,483,200                

งบอดุหนุน 38,483,200                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 35,410,000                   

รายการระดบัที1่: เบา้พมิพม์าตรฐานและเครื่องมอืทดสอบ   วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งชิ้นงาน  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 3,150,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความทนแรงอดัซ า้คงที่  วทิยาเขตหาดใหญ่

  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบการเร่งการเสือ่มอาย ุ วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจ าลองและเร่งสภาวะภูมอิากาศ  วทิยาเขตหาดใหญ่

  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผ่ายาง หรือ สไลดย์าง จากหนาใหบ้าง  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบยางที่อณุหภูมติ า่แบบเกหแ์มน  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบการยบุตวัเน่ืองจากแรงกดที่อณุหภูมติ า่  

วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบอณุหภูมทิี่จดุเปราะที่อณุหภูมติ า่  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์รงอะตอม  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหช์นิดของจลุนิทรียโ์ดยเทคนิคแมสสเปค

โตรมเิตอร ์ วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 8,610,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บ  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวางตวัอยา่งสารมาตรฐานยางแบบลอ้เขน็สแตนเลส  

วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 120,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,073,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรและเครือขา่ยวจิยั โครงการ 0 3,073,200                    

สนบัสนุนใหไ้ดม้าตรฐานการวจิยั/อตุสาหกรรม 5,219,400                 

งบอดุหนุน 5,219,400                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอระเหยสาร  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนป์ระสทิธภิาพสูง  วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัสารพษิ  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารชวีโมเลกลุโปรตีนใหบ้ริสุทธิ์  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 3,300,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 819,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนใหไ้ดม้าตรฐานการวจิยั/ โครงการ 0 819,400                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 50,330,000                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 50,330,000                

งบอดุหนุน 50,330,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,330,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเด็น

ส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ โครงการ 0 50,330,000                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 6,650,600                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 5,835,000                 

งบอดุหนุน 5,835,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,835,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิ โครงการ 0 5,835,000                    

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือพฒันาศกัยภาพการท างานของ

หน่วยงาน 815,600                   

งบอดุหนุน 815,600                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 815,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือ

พฒันาศกัยภาพการท างานของหน่วยงาน โครงการ 0 815,600                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 67,517,000                
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สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 67,517,000                

งบอดุหนุน 67,517,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 67,517,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็

ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย โครงการ 0 67,517,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 49,400,000                

โครงการพฒันาเขตอตุสาหกรรมโอเลโอเคมแีบบครบวงจร 49,400,000                

พฒันาอตุสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลม์น า้มนัแหง่ใหมข่องประเทศ 49,400,000                

งบอดุหนุน 49,400,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 49,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาอตุสาหกรรมปาลม์สู่

อตุสาหกรรม Oleochemical 0 49,400,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,544,100                 

โครงการยกระดบัการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานทกุสงักดัดว้ยสะเตม็

ศึกษา (STEM Education) และสตมีศึกษา (STEAM Education) 1,544,100                 

พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู ้เพือ่สรา้งคุณลกัษณะและทกัษะทีจ่  าเป็นในศตวรรษ

ที ่21 1,544,100                 

งบอดุหนุน 1,544,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,544,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรูแ้ละ

สือ่การเรียนรูข้องจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยสะเต็มศึกษา 0 1,544,100                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 20,000,000                

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 20,000,000                

ส่งเสริมการผลติและพฒันาก าลงัคนเพือ่ตอบสนองนโยบาย ไทยแลนด ์4.0 20,000,000                

งบอดุหนุน 20,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการผลติก าลงัคนที่สอดคลอ้งกบั 10 0 20,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 591,642,900              

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 68,800,000                

เร่งรดัการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 68,800,000                

งบอดุหนุน 68,800,000                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 34,116,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบโสตทศันูปกรณ์ พรอ้มอปุกรณ์การเรียนการสอน 

ส าหรบัหอ้งบรรยาย 200 คน  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบโสตทศันูปกรณ์ พรอ้มอปุกรณ์การเรียนการสอน 

ส าหรบัหอ้งเรียนกลุม่ยอ่ย   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าศูนยฝึ์กทกัษะและศูนยส์อบชัน้คลนิีคของ

นกัศึกษาแพทย ์  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ ชดุ 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลอง  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 3,616,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,884,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาทางเชือ่มระหวา่งอาคารฟิสกิส ์และอาคาร

 BSC   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 1,200,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นและผนงัอาคารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ อาคารปาฐกถาประดษิฐ ์เชยจติร   วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 254,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นทางเดนิภายในอาคารเคม ี  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคา NML   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 830,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นใตอ้าคารศูนยป์าฐกถาประดษิฐ ์เชยจติร  

วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อระบายน า้และท่อบ าบดัน า้เสยี อาคาร ML 

และอาคารวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียนอาคาร NML 1,2,3  วทิยาเขตหาดใหญ่

  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งกนัสาดหนา้อาคาร NML ฝัง่คณะทนัต

แพทยศาสตร ์ วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั งาน 1 350,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 28,800,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ปี 2556-2560 0 28,800,000                   

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 24,939,000                

เร่งรดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาล 24,939,000                

งบอดุหนุน 24,939,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 24,939,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 0 24,939,000                   

โครงการบูรณาการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวยั 6,000,000                 

การพฒันาศกัยภาพทนัตบคุลากร 6,000,000                 

งบอดุหนุน 6,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก ทุน 0 6,000,000                    

โครงการเร่งรดัผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน 17,800,000                

การเร่งรดัผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน 17,800,000                

งบอดุหนุน 17,800,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,800,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเร่งรดัการผลติบณัฑติทางดา้น 0 12,800,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเร่งรดัผลติบณัฑติทางดา้นทนัต 0 5,000,000                    

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 474,103,900              

การเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 474,103,900              

งบอดุหนุน 474,103,900              

ค่าใชส้อย 974,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 491,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 306,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 177,300                      

ค่าสาธารณูปโภค 31,295,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 24,498,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 6,076,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 721,000                      
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ครุภณัฑก์ารแพทย์ 203,656,500                 

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑพ์ื้นฐานส าหรบัหอ้งผ่าตดั  วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 9 97,200,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุผ่าตดัผ่านกลอ้งและชดุถา่ยทอดสญัญาณภาพ  วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 4 37,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุส่องกลอ้งทางเดนิอาหาร ล  าไส ้ทวารหนกั  ส าหรบัการ

ผ่าตดัผ่านกลอ้ง  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ ชดุ 2 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ยูนิตทนัตกรรมเฉพาะทางเพือ่ใชก้บัผูสู้งอายแุละผูพ้กิาร  

วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเกา้อี้ท  าฟนัพรอ้มอปุกรณ์พื้นฐาน  วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 3 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืยดืกระดูกขากรรไกรบนในผูป่้วยปากแหวง่

เพดานโหว ่ วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 4,476,500                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่ติดเพดานชนิดโคมคู่ แบบหลอดแอลอดีี

 พรอ้มระบบถา่ยทอดสญัญาณภาพ ชนิดความละเอยีดสูง  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัเพดานโหว ่ วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแสงทางทนัตกรรม  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 15 401,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิ  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวดิทีศันส์  าหรบัเด็ก  

วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยแ์บบ portable พรอ้ม sensor และชดุอ่าน

 sensor  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 172,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแสดงหาความสมัพนัธข์ากรรไกร พรอ้มชดุวดั

ความสมัพนัธข์องใบหนา้   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอ ชดุ 20 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขูดหนิปูน ระบบ Piezoelectric  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 25 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเป่าทรายพรอ้มชดุกลอ่งเกบ็ทราย  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 5 155,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดละอองน า้นอกช่องปาก  วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 9 1,620,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัเลือ่นกระดูกขากรรไกรบน-ลา่ง  วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดน า้ลายแรงสูง  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอลัจเินตอตัโนมตัิ  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 10 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดแสงต่ออปุกรณ์การผ่าตดั  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 3,490,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายเอกซเรยใ์นช่องปากพรอ้มอปุกรณ์    วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรอกระดูกในงานศลัยกรรมและฝงัรากเทยีม 

พรอ้มหวัคอนทราชนิด LED   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอ ชดุ 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุใหอ้อกซเิจนแบบเคลือ่นยา้ยส าหรบัเด็ก  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 110,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุไฟส่องสวมศีรษะ ใชใ้นการผ่าตดั   วทิยาเขตหาดใหญ่

  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกน 3 มติิ นอกช่องปาก  วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 283,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกน 3 มติิในช่องปากพรอ้มอปุกรณ์    วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 3 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้า   วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบประสาทฟนั   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 5 175,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ส าหรบัเตรียมยาฉุกเฉิน    วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา คนั 7 385,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ส าหรบัอปุกรณ์ดมยา    วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา คนั 2 136,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้า(AED) พรอ้มตู ้  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มเรา้ทเ์ตอร ์  วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 8 454,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปริ้นเตอรเ์ลเซอรส์ ี3 in 1   วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 58,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพมลัติมเีดยี พรอ้มจอรบัภาพ   วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: สมารท์ทวี ี   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งสมัมนา   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยรูปดจิติอลในช่องปาก    วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตวั 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ามมติิ เพือ่งานทนัตกรรม  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 379,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องภายในส าหรบัประเมนิการพูดและการออกเสยีง 

 วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 2,014,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจ าลองการท างานขากรรไกร พรอ้มชดุหา

ความสมัพนัธแ์บบคนัโคง้ใบหนา้  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอ ตวั 60 4,530,000                    

รายการระดบัที1่: มอเตอรก์รอฟนั   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 178,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ัน่สะเทอืนส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ    วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติดจิติอล   วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้วลีแชร ์  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตวั 2 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องแสดงการสบฟนัชนิดปรบัไดบ้างส่วน    วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 70 2,835,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ช่วยชวีติพื้นฐานส าหรบัเด็ก    วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนและบนัทกึภาพในช่องปาก 3 มติิ  (Intraoral

 Scanner) และเครื่องสแกนแบบตัง้โตะ๊ปฏบิตัิการ (Lab Scanner)    

วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 2,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็สองประตู ขนาดความจ ุ500 ลติร   วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตู ้ 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแสงแบบไรส้าย   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 5 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องไมโครมอเตอรส์  าหรบังานศลัยกรรมในช่องปาก  

วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัปลาสเตอร ์   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส์

 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 58,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้และตดัแต่งเน้ือเยือ่อ่อนดว้ยไฟฟ้า   วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 68,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมปูนชนิดสุญญากาศอตัโนมตัิ    วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 67,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอดุคลองรากฟนัและใหก้ าเนิดความรอ้น  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 6 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดความรอ้นส าหรบัวสัดุอดุคลองรากฟนั    

วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 6 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแสดงหาความสมัพนัธข์องขากรรไกร    วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตวั 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นขจดัคราบ   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนผ์่าตดัฟนั   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 3,060,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแสง รุ่น บลูเฟรด เอน็    วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 15 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งอตัโนมตัิ    วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพในช่องปาก    วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 240,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่ช ัน้ 1 อาคาร 2 เพือ่จดัต ัง้ศูนยค์วามเป็นเลศิ

  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 12,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 226,177,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการปฏบิตัิการทางการแพทย์ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการบูรณะและฟ้ืนฟู ทหาร ต ารวจ และ

ประชาชนที่มคีวามพกิารของช่องปาก ขากรรไกรและใบหนา้ เน่ืองจากเหตุ

ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 7,945,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาคุณภาพการผลติยาจาก

สมนุไพรในภาคใต ้ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายส าหรบัหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน

ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานศูนยอ์บุตัิเหตุ 0 56,500,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการศูนยก์ลางการบริการสุขภาพส าหรบั

ภูมภิาคอาเซยีน 0 93,529,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาโรคปาก

แหวง่เพดานโหว่ 0 16,202,400                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 4,349,789,700            

รายการบคุลากรภาครฐั 4,349,789,700            

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 4,349,789,700            
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งบบคุลากร 424,645,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 408,732,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 323 176,369,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 252 21,807,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 23 241,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 119 1,428,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 252 21,807,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 589 174,932,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 9,901,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 84 520,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 143 1,716,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า อตัรา 1 8,200                         

ค่าจา้งช ัว่คราว 15,912,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 0 15,912,500                   

งบอดุหนุน 3,925,144,300            

เงนิเดอืน 3,720,625,800               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 5526 1,531,435,600               

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ 656 5,884,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนขา้ราชการเปลีย่นสถานภาพ 0 1,409,322,500               

รายการระดบัที1่: เงนิ topup (0.6) ขา้ราชการเปลีย่นสถานภาพ อตัรา 0 592,342,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอืน่ของขา้ราชการเปลีย่นสถานภาพ(จากงบ 0 154,364,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอืน่ของขา้ราชการเปลีย่นสถานภาพ(จากงบ 0 27,276,000                   

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 80,691,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 53,811,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 0 26,880,000                   

ค่าตอบแทน 123,394,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 47 3,831,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ อตัรา 776 44,914,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษ อตัรา 1120 39,998,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข อตัรา 246 20,550,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนเจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อตัรา 470 14,100,000                   

ค่าใชส้อย 432,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 48 432,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 955,144,200              

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 34,819,300                

จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฎบิตักิาร 34,819,300                

งบอดุหนุน 34,819,300                

ค่าใชส้อย 563,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 20,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 230,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 312,400                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 34,256,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาพพิธิภณัฑส์ถานธรรมชาติ

วทิยา 50 พรรษา สยามบรมราชกมุารี 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการสนัติศึกษา 0 6,543,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการชนัสูตรพลกิศพ 0 1,635,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการตามแผนพฒันาลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาครูกลุม่สาระภาษาต่างประเทศ 

กลุม่สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเพือ่ใหม้คีวามพรอ้มในการสอน

ภาษาและประชาคมอาเซยีน 0 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาการศึกษาในพื้นที่เสีย่งภยั

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(e-learning) 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการบริการวชิาการ 0 15,227,500                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 112,428,400              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 112,428,400              

งบอดุหนุน 112,428,400              

ค่าใชส้อย 40,608,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 475,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 39,562,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 569,700                      

ค่าสาธารณูปโภค 19,655,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 17,660,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 665,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,330,000                    

ค่าวสัดุ 15,264,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 15,264,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,148,700                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบรรยายคณะวทิยาการจดัการ วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 256,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบรรยายประจ าอาคารใหม่คณะวทิยาการ

จดัการ วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบรรยายคณะเศรษฐศาสตร ์วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 192,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งการเรียนรู ้วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส์

 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งแสดงผา้ทอพื้นบา้น  วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 990,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษา  วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หอ้ง 1 1,500,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 725,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลนิิกกฎหมาย  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 725,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 33,027,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการสนบัสนุนการจดัการศึกษา วทิยา

เขตปตัตานี 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิ 0 27,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการสนบัสนุนการจดัการศึกษา วทิยา 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโรงเรียนสาธติอสิลาม 0 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพการจดัการศึกษา

อสิลามศึกษาในประเทศไทย 0 2,500,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 495,858,500              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 495,858,500              

งบอดุหนุน 495,858,500              
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ค่าใชส้อย 7,064,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,269,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,806,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 988,100                      

ค่าสาธารณูปโภค 72,034,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 61,303,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 6,768,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,962,700                    

ค่าวสัดุ 39,165,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 39,165,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 69,608,900                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบัตรวจวเิคราะหโ์ครงสรา้งจลุภาค

และโลหะผสม    วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์วเิคราะหส์ารแบบส าเร็จรูป   วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสอบหาต าแหน่งเหลก็เสริมในคอนกรีต   

วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์การวเิคราะหคุ์ณภาพอากาศโดยเทคนิคการดูดซบั

   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัส าหรบัเตรียมตวัอยา่งชิ้นงานวเิคราะหโ์ครงสรา้ง

และทดสอบสมบตัิของวสัดุ   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึ   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความตา้นทานการสกึกร่อนของวสัดุมวลรวม   

 วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เตาหลอมยกเท  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เตา 1 412,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบหาค่าก าลงัรบัแรงอดัของดนิ  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์า๊ซในกระบวนการเผาไหม ้  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 142,500                      

รายการระดบัที1่: ออสซลิโลสโคป  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตวั 20 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่ม  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 4 152,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอตัราการไหลแบบอลัตรา้โซนิค  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูอ้บตวัอยา่งดว้ยลมรอ้น   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เตาเผาอณุหภูมสูิงแบบท่อ  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 631,800                      

รายการระดบัที1่: สายเชือ่มต่อสญัญาณจากจโีอโฟนไปยงัอปุกรณ์บนัทกึ

ขอ้มูล    วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 4 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพและวเิคราะหส์ารเรืองแสงดว้ยระบบเคมลูิ

มเินสเซนส ์  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 940,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วสูงชนิดควบคุมอณุหภูมติ า่    

วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 486,900                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องแบทซอ์นิเจกชนัอเิลก็โตรอนาไลซสิ    วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจนบัเมด็เลอืดส าหรบัสตัวท์ดลองพรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ    วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ไบโอนิวเมริคส ์   วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยภาพเจลและวเิคราะหผ์ล   วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ควบคุมอณุหภูม ิ-80 องศาเซลเซยีส    วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 802,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหมนุเวยีนน า้เยน็  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 143,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมศกัยแ์ละกระแสไฟฟ้าขนาดเลก็    วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 684,900                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ทดลองทางแสงแบบมปีัม๊ลม  วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดความชื้น    วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 85,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสงของสารโดยใชแ้สงในช่วง

มองเห็น  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 5 479,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนแบบควบคุมอณุหภูมชินิดต ัง้

โตะ๊    วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบอตัราการสกึหรอ    วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนืด  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดซูม ก าลงัขยายไดแ้บบ 2 กระบอกตา

  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 4 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดโดยใชค้ลืน่ความถีสู่ง    วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 ตา พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 15 900,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบรรยายคณะวทิยาศาสตร ์  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคลอโรฟิลลฟ์ลูออเรสเซนซ ์   วทิยาเขตหาดใหญ่

  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นดนิตามล าดบัช ัน้ดนิ    วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้บริสุทธิ์   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส์

 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัพรอ้มชดุก าจดัไอสารเคม ี   วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้    วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบคอมพาวด ์ ชนิดกระบอกตาคู่  วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 10 700,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัไอสารเคมพีรอ้มชดุบ าบดัไอสารเคมดีว้ยระบบ

สเปรยน์ า้    วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 673,000                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบสเตอริโอ ชนิดกระบอกตาคู่    วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 10 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งชนิดควบคุมอณุหภูมแิบบตัง้โตะ๊    วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหป์ริมาณเสน้ใยอาหาร    วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 856,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 640,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบแรงกดกลอ่งกระดาษ    วทิยาเขตหาดใหญ่

  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 910,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสเปคโตรฟลูออโรมเิตอร ์วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลดขนาดอนุภาคดว้ยคลืน่ความถีสู่ง  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตีปัน่ตวัอยา่ง   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุดมยาสลบส าหรบัการเรียนการสอน   วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 4 680,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์แบบ 2 กระบอกตา   วทิยาเขตหาดใหญ่

  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 14 560,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์รีดน า้เชื้อดว้ยไฟฟ้าส าหรบัสตัว ์  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาการสบืพนัธุแ์ละเทคโนโลยชีวีภาพในสตัว ์  

วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 324,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้ออดัความดนั   วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 184,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุลา้งอปุกรณ์เครื่องแกว้ วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุ วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุศึกษาการท าระเหยแบบฟิลม์บาง วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณโลหะ วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหห์าปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,390,000                    

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อแบบเขยา่ชนิดควบคุมอณุหภูมไิด ้วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแช่เยอืกแขง็อาหาร วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 1,872,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑธ์นาคารเลอืด วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,862,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบสนบัสนุนการศึกษานอกหอ้งเรียนส าหรบั

วทิยาเขตหาดใหญ่   ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 5,625,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืหลอมตวัอยา่ง วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 3,300,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์วดัความดนัและอณุหภูมแิบบไม่สมัผสั  วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุพฒันาสมองกลฝงัตวัดว้ยชปิที่สามารถโปรแกรมไดข้ ัน้

สูง  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตวั 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคดัขนาดละเอยีดแบบไฮโดรไซโคลน  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบรรยายคณะวศิวกรรมศาสตร ์ วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 229,500                      

รายการระดบัที1่: เตาอบความรอ้นส าหรบัประยกุตใ์ชง้านศกัยไ์ฟฟ้าสูง  

วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคุณภาพน า้แบบหลายตวัแปรชนิดหวัวดัรวม  

วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยแบบสุญญากาศพรอ้มอปุกรณ์  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 267,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งวดัรงัสคีวามรอ้นชนิดความละเอยีดสูง  วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารชวีโมเลกลุใหบ้ริสุทธิ์ขนาดเลก็พรอ้ม

อปุกรณ์  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องสเปกโทรอเิลก็โตรเคมสีทรี  วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบการเกบ็รกัษาความจ าจากการหลบเลีย่ง

อนัตรายพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 903,100                      

รายการระดบัที1่: เตาเผาอณุหภูมสูิง  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 338,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้บริสุทธิ์คุณภาพสูง  วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 610,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้แบบลูกกลิ้ง  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 620,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งสเตอริโอ 3 ตา พรอ้มชดุไฟส่องขึ้น-ลง ชนิดฮาโล

เจน  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 192,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลูว่ิง่ใตน้ า้กายภาพในสตัว ์ วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 852,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุสรา้งลายวงจรพมิพต์น้แบบอตัโนมตัิ  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัชิ้นเน้ือที่อณุหภูมติ า่  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 1,575,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบพ่นฝอย  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหอ์ตัราการซมึผ่านกา๊ซออกซเิจน  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหต์รวจหาชนิดและปริมาณของสารประกอบ

อนิทรียท์ี่ใชแ้สงอนิฟราเรด  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอ เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่งละเอยีด  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,999,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมเทยีมผ่านช่องทอ้งในปศุสตัว ์ วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสารพษิ  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 2,800,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องผลติแกส๊ไนโตรเจน  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 2,500,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,106,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารชดุที่พกัอาจารย ์ วทิยาเขตหาดใหญ่  อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 0 20,748,000                   

รายการระดบัที1่: หอส่งน า้สถานีวจิยัคลองหอยโขง่ 1 หอ วทิยาเขตหาดใหญ่

  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 1,243,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กโิลโวลต ์แบบ

เหนือดนิเป็นแบบฝงัดนิ ระยะที่ 2 วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาหอ้งเรียน NML 1,2,3 อาคารปฏบิตัิการ

รวมใหม่  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 738,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางเทา้หลงัคาคลมุหนา้ศูนยก์ฬีา วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคาร 1 คณะทรพัยากรธรรมชาติ  วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 1,132,700                    

รายการระดบัที1่: งานซอ่มแซมรอยแตกรา้วร ัว่ซมึของดาดฟ้าและผนงั

อาคารบรรยายกลาง  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ งาน 1 1,232,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมหลงัคาลูกโดมและรางระบายน า้ อาคารสตางค ์

มงคลสุข อาคารโรงหลอ่โลหะ และอาคารภาควชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่และ

วสัดุ  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 13,512,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 231,879,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการด าเนินโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร ์(ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 0 6,927,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันางานเลี้ยงและใชส้ตัวท์ดลอง 0 2,823,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการสนบัสนุนการจดัการศึกษา วทิยา 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการสนบัสนุนการจดัการศึกษา วทิยา

เขตสุราษฎรธ์านี 	 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาพื้นที่ขยายวทิยาเขตหาดใหญ่ 0 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานดา้นฮาลาล 0 29,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการศูนยก์ลางการศึกษาส าหรบัภูมภิาค 0 38,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเพือ่การพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย

 อนิโดนีเซยี-มาเลเซยี-ไทย 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการถา่ยทอดเทคโนโลยี 0 12,957,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการผลติกลา้ปาลม์ผลผลติสูงเพือ่ลดการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการการพฒันาความปลอดภยัและความ

ม ัน่คงของอาหารไทย ตลอดห่วงโซเ่พือ่การส่งออก 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการจดัต ัง้สถาบนัวจิยัอาหารครบวงจร

เพือ่สนบัสนุนโครงการครวัไทยสู่ครวัโลกโดยเนน้ทรพัยากรในภาคใต ้ 0 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการศูนยศึ์กษารหสัพนัธุกรรมของ

สิง่มชีวีติในภาคใต ้เพือ่การอนุรกัษแ์ละพฒันา 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันายางพาราของประเทศไทย 

พ.ศ.2558-2562 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาวชิาการสู่ความเป็นเลศิ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาอตุสาหกรรมอาหารทะเล 

ปาลม์น า้มนั และอตุสาหกรรมเกษตรในภาคใต ้ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 0 10,171,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 305,947,200              



186 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 305,947,200              

งบอดุหนุน 305,947,200              

ค่าใชส้อย 2,794,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 844,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 912,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,037,300                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,876,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,876,300                    

ค่าวสัดุ 23,670,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 23,670,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 35,859,400                   

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ควบคุมอณุหภูม ิ-80 องศาเซลเซยีส วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 802,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยูวสีเปคโตรโฟโตมเิตอร ์วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการหมนุระนาบแสง วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 930,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมสาร วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมนุ วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภูม ิวทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาปริมาณความชื้น วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ทศนิยม 5 ต าแหน่ง วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารแบบใหค้วามรอ้น วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้า 2 ต าแหน่ง วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิทางการพยาบาลสูติศาสตร ์วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 304,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการพยาบาลผูใ้หญ่ วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 985,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการพยาบาลเด็ก วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 526,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการช่วยชวีติ วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 39,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมบลอ็กชิ้นเน้ืออตัโนมตัิ วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งแบบหลอ่ แบบ 2 ใบตดั วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการบวมของเทา้ในสตัวท์ดลอง วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 582,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อควบคุมระดบั 2 วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 540,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจแุคปซูลแบบมอืโยก วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งแบบควบคุมอณุหภูมขินาดเลก็ วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 460,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการ คณะการแพทยแ์ผนไทย วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 90,500                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดซบัไอระเหยสารเคม ีวทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอ

หงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้บริสุทธิ์คุณภาพสูง วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหต์วัอยา่งดเีอน็เอดว้ยกระแสไฟฟ้า วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 182,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเพิม่ปริมาณและติดตามระดบัสารพนัธุกรรมดว้ย

เทคนิคลูปมเีดยีทไอโซเทอมอลแอมพลฟิิเคช ัน่ วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ทางคลงัเลอืด วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส์

 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 5 575,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นสารดว้ยความรอ้นแหง้ วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 10 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในหลอดทดลอง วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 190,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจ วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 5 6,752,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบการละลายของยาพรอ้มเครื่องเกบ็ตวัอยา่ง

อตัโนมตัิ วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ตกตะกอนความเร็วสูง วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 1,622,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านปฏกิริยาบนไมโครเพลท แบบตรวจวเิคราะหไ์ด ้

หลายรูปแบบ วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั เครื่อง 1 1,490,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมกิาย  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบล

คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจ ชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูมแิละเขยา่  วทิยาเขตหาดใหญ่  

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊สุญญากาศ  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เตาหลมุใหค้วามรอ้น  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชพีผูใ้หญ่แบบมสีญัญาณไฟบนตวั

หุ่น  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระดกหางหนีในสตัวท์ดลองขนาดเลก็  

วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 184,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบใหค้วามรอ้นในสตัวท์ดลองขนาดเลก็  วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการดูดกลนืแสงส าหรบัปฏกิริิยาในไมโครไตเตอร์

เพลท  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 510,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณสารบนแผ่นวเิคราะหร์งคเลขผวิบาง

  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในภาวะจริง  วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบดสมนุไพร  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหโ์ลหะหนกัดว้ยเทคนิคทางเคมไีฟฟ้า  วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 1,195,800                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองส าหรบัฝึกฝนทกัษะการประเมนิสภาพหวัใจ 

ปอดและช่องทอ้ง  วทิยาเขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ ชดุ 2 1,128,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 226,839,000                 

รายการระดบัที1่: กลุม่อาคารสหเวชศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาติ 0 222,345,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 1 คณะเภสชัศาสตร ์ วทิยา

เขตหาดใหญ่  ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 4,494,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,908,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการปฏบิตัิการทางการแพทย์ 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาส าหรบันกัศึกษาทนัตแพทย์ 0 3,943,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบันกัศึกษาเภสชัศาสตร์ 0 4,860,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาการศึกษาและสารสนเทศดา้น

ยาและสมนุไพร เพือ่สนบัสนุนการจดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการออกฝึกปฏบิตัิงานของนกัศึกษาพยาบาล 0 1,361,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการฝึกปฎบิตัิงานเชงิวชิาชพีของนกัศึกษา

การแพทยแ์ผนไทย 0 1,063,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการฝึกปฎบิตัิงานเชงิวชิาชพีของนกัศึกษา

เทคนิคการแพทย์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการจดัต ัง้ฝ่ายทนัตสาธารณสุขชนบท 0 700,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 6,090,800                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 6,090,800                 

งบอดุหนุน 6,090,800                 

ค่าใชส้อย 90,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 13,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 52,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 25,000                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 6,000,000                    

กระทรวงสาธารณสขุ 370,708,000               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 274,805,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 10,721,700                

โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษแบบบูรณาการ 10,721,700                

พฒันาระบบบริการสุขภาพเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 10,721,700                

งบลงทนุ 10,721,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,721,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,721,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารอบุตัิเหตุ 4 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 4,579 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาล

สะเดา ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 10,721,700                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 260,445,400              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 10,011,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 10,011,000                



189 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

งบลงทนุ 10,011,000                

ครุภณัฑ์ 10,011,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 10,011,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า   โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลตลิง่ชนั ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตลิง่ชนั ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอจะนะ จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้  โรงพยาบาลควนเนียง   

ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลควนเนียง   ต าบลรตั

ภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงฝึกยนืและท ากจิกรรมปรบัความสูงต า่ และองศาการ

ทรวงตวัไดอ้ตัโนมตัิ โรงพยาบาลควนเนียง ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วงงาม ต าบลม่วงงาม อ าเภอสงิหนคร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสทีอง ต าบลเขาพระ อ าเภอรตัภูม ิ เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะใหญ่  ต าบลหว้ยลกึ 

อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะใหญ่   ต าบลหว้ยลกึอ าเภอควนเนียง 

จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า   โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะใหญ่  ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเกาะใหญ่   ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเกาะใหญ่   ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

เกาะใหญ่ ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะใหญ่  ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเกาะใหญ่ ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะใหญ่  ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะใหญ่  ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอควนเนียง จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลหาดใหญ ๋ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

หาดใหญ ๋ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลหาดใหญ ๋ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลหาดใหญ ๋ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลหาดใหญ ๋ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา คนั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลหาดใหญ ๋ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 4 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลหาดใหญ ๋ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเฉลมิพระเกยีรติต าบลพะตง ต าบลพะตง 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 4 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเฉลมิพระเกยีรติต าบลพะตง ต าบลพะตง 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควนลงั ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ เครื่อง 5 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควนลงั ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองแห ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่ง ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นทุ่ง ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นทุ่ง ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง แบบ

เคลือ่นที่ (Ultrsound portable) คลนิิกหมอครอบครวับา้นทุ่ง ต าบลสะทอ้น

 อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่ง ต าบล

สะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่ง ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงส าหรบัฝึกยนื แบบปรบัระดบัสูง-ต า่ได ้ส าหรบัเด็ก 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชนีินาถ ณ อ าเภอนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอ

นาทว ีจงัหวดัสงขลา เตียง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงส าหรบัฝึกยนื แบบปรบัระดบัสูง-ต า่ได ้ส าหรบัผูใ้หญ่

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชนีินาถ ณ อ าเภอนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอ

นาทว ีจงัหวดัสงขลา เตียง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชนีินาถ ณ อ าเภอนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอ

นาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลสมเด็จ

พระบรมราชนีินาถ ณ อ าเภอนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลสมเด็จ

พระบรมราชนีินาถ ณ อ าเภอนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลสมเด็จ

พระบรมราชนีินาถ ณ อ าเภอนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 240,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มวดั

คารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชนีินาถ ณ

 อ าเภอนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ เครื่อง 2 660,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลควนเนียง 

ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า   โรงพยาบาลรตั

ภูม ิต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลคลองหอยโขง่ 

ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 38,000                        

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 4,580,000                 

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 4,580,000                 

งบลงทนุ 4,580,000                 

ครุภณัฑ์ 4,580,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 160,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกสายสวนหลอดเลอืดด าส่วนกลาง (CVC) ภายใต ้

การควบคุมทศิทางจากอลัตราซาวด ์ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิก

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตวั 1 160,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 870,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยความถีสู่ง ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องกลอ่งเสยีงเพือ่ช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ 

ชนิดวดีทีศัน ์(Video Laryngoscope) ชนิดจอแยก ศูนยแ์พทยศาสตร

ศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ เครื่อง 1 420,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กโิลวตัต ์ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลสงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 3,550,000                    

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 6,087,000                 

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 6,087,000                 

งบลงทนุ 6,087,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,087,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,087,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชนีินาถ

 ณ อ าเภอนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ระบบ 1 6,087,000                    

โครงการพฒันาพื้นทีพ่เิศษ 239,767,400              

เสริมสรา้งสุขภาพ ควบคุมภยัสุขภาพและรกัษาพยาบาลในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 239,767,400              

งบลงทนุ 239,767,400              

ครุภณัฑ์ 36,517,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,442,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง 

ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา คนั 1 814,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหาดใหญ่ 

ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสทงิพระ 

ต าบลจะทิ้งพระ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 34,075,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

ส าหรบัทารกถงึผูใ้หญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ เครื่อง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

ส าหรบัทารกถงึผูใ้หญ่ โรงพยาบาลสงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุใหอ้ากาศผสมออกซเิจนดว้ยอตัราการไหลสูง 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุใหอ้ากาศผสมออกซเิจนดว้ยอตัราการไหลสูง 

โรงพยาบาลสงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตู ้ 6 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านและจ่ายกา๊ซไนตริกออกไซด ์โรงพยาบาลสงขลา

 ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลระโนด ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดั เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลระโนด ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดั เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลระโนด ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลสะเดา ต าบลสะเดา 

อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลควนเนียง ต าบล

รตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบจดัเกบ็และส่งภาพทางการแพทยแ์บบดจิติอล

ส าหรบัศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ ระบบ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลระโนด ต าบลระโนด 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 5 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 5 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่

 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 960,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องผ่าตดัขอ้เขา่และขอ้ไหลร่ะบบวดิทิศันแ์บบภาพ

คมชดัสูง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืเจาะ ตดั กระดูก ขนาดเลก็ โรงพยาบาล

หาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องกรอ ตดั กระดูกสนัหลงัแบบเน้ือเยือ่เสน้ประสาทไม่

ชอกช า้ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ดงึถา่งกระดูกตน้ขา โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 300,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 203,250,400                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 99,075,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพยาบาล 6 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 2,688 ตารางเมตร โรงพยาบาลระโนด ต าบลระโนด อ าเภอ

ระโนด จงัหวดัสงขลา หลงั 1 29,525,600                   

รายการระดบัที1่: แฟลตพกันกัศึกษาแพทยแ์ละอาจารยสู์ง 8 ชัน้ เป็นอาคาร

 คสล. 8 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 5,315 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั หลงั 1 38,880,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลตพกัแพทย ์20 ยูนิต (6 ชัน้) เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้

 พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,702 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชนีินาถ ณ อ าเภอนาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอ หลงั 1 30,669,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,001,100                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวดัจนัทร ์ต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 3,352,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอกระแสสนิธุ ์ต าบลกระแสสนิธุ ์อ าเภอกระแสสนิธุ์ หลงั 1 3,648,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 92,373,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลควน

เนียง ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา หลงั 1 3,352,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค ์(แบบแพทยแ์ผน

ไทย/จติเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 

773 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลคลองหอยโขง่ 

ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 13,947,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลจะนะ 

ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 3,352,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารแพทยแ์ผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 290 ตารางเมตร สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา 

นวมนิทราชนีิ ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 4,854,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารแพทยแ์ผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 290 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งต าเสา ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 5,000,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง 4 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 4 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลปาดงัเบซาร ์ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 31,355,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง 4 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 4 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 30,510,400                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 248,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ

คลองหอยโขง่ ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา รายการ 1 248,000                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,552,300                    

รายการระดบัที1่: อาคารเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1,000 กโิลวตัต ์พรอ้มเดนิสาย

ติดต ัง้ เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 40 ตารางเมตร 

โรงพยาบาลนาหม่อม ต าบลพจิติร อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา หลงั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ๊คชนิดฐานแผ่ ความยาว 470 เมตร 

โรงพยาบาลเทพา ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ๊ค ความยาว 93 เมตร ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอควนเนียง ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา รายการ 1 140,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ๊ค ความยาว 99 เมตร ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอสะบา้ยอ้ย ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา รายการ 1 159,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ๊ค ความยาว 150 เมตร ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอเทพา ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 256,700                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,638,700                 

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 375,000                   

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 375,000                   

งบลงทนุ 375,000                   

ครุภณัฑ์ 375,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 375,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือ และอวยัวะภายในขนาดเท่ามนุษย ์

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา ตวั 1 375,000                      

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 3,263,700                 

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3,263,700                 

งบลงทนุ 3,263,700                 

ครุภณัฑ์ 3,263,700                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,263,700                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

สงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ระบบ 1 3,263,700                    

กรมการแพทย์ 24,546,200                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 24,250,800                

โครงการผูเ้สพ ผูต้ดิยา และสารเสพตดิไดร้บัการบ าบดั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 24,250,800                

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการบ าบดัรกัษายาเสพตดิ 24,250,800                

งบลงทนุ 24,250,800                

ครุภณัฑ์ 426,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 138,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็บตัรผูป่้วยนอกแบบ 2 หนา้ ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 3 76,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชระเบยีนแบบ 2 ดา้น ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 3 61,500                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจ AED ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัออกซเิจนเลก็และอปุกรณ์ครบชดุส าหรบัเคลือ่นยา้ย

ผูป่้วย ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะพรอ้มอปุกรณ์ครบชดุส าหรบัเคลือ่นยา้ย 

ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 14,000                        
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รายการระดบัที1่: กระเป๋าใส่อปุกรณ์ทางการแพทยฉุ์กเฉิน ต าบลเกาะแตว้ 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 10,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 95,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูม ิต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 45,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 96,000                        

รายการระดบัที1่: ตูข้า้งเตียงสแตนเลส ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา ตู ้ 7 84,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็นิรภยัส าหรบัเกบ็ยา Methadone น า้หนกั 40 

กโิลกรมั ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 12,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,824,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,744,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัแพทย ์6 ชัน้ 20 ยูนิต พื้นที่ใชส้อยประมาณ 

2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลธญัญารกัษส์งขลา ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอ

เมอืงสงขลา  จงัหวดัสงขลา หลงั 1 21,744,800                   

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,080,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งจ ากดัพฤติกรรม ตึกผูป่้วยนอก ต าบลเกาะ

แตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งใหค้ าปรึกษา จ านวน 3 หอ้ง ตึกผูป่้วยนอก 

ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงตกแต่งภายในอาคารผูป่้วยนอก ต าบลเกาะแตว้ 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเกบ็ของ ตึกผูป่้วยนอก ต าบลเกาะแตว้ 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงติดต ัง้กนัสาดโพลคีารบ์อเนตดา้นหลงัอาคาร ตึก

ผูป่้วยนอก ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 130,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 295,400                   

องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอด 295,400                   

พฒันาการรกัษาระดบัตตยิภูมแิละสูงกวา่ 295,400                   

งบด าเนินงาน 295,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 295,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 295,400                      

กรมควบคุมโรค 4,726,600                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,213,600                 

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงกบั

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,213,600                 

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดนเพือ่รองรบัเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 2,213,600                 

งบลงทนุ 2,213,600                 

ครุภณัฑ์ 2,213,600                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ พรมแดนสะเดา ต าบลส านกัขาม

 อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 15,000                        



196 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ พรมแดนปาดงัเบซาร ์ต าบลปา

ดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 974,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) ท่าอากาศยาน

หาดใหญ่ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) ท่าเรือสงขลา ต าบล

หวัเขา อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนสะเดา 

ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนปาดงัเบซาร์

 ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนบา้น

ประกอบ ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ท่า

อากาศยานหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ท่าเรือสงขลา ต าบลหวัเขา อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนสะเดา ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนปาดงัเบซาร ์ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนบา้นประกอบ ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

 ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าเรือสงขลา ต าบลหวั

เขา อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนสะเดา ต าบล

ส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนปาดงัเบซาร ์

ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าเรือสงขลา ต าบลหวัเขา อ าเภอสงิ

หนคร จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนสะเดา ต าบลส านกัขาม 

อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนปาดงัเบซาร ์ต าบลปาดงัเบ

ซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,209,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) ท่าเรือสงขลา ต าบลหวัเขา อ าเภอสงิหนคร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) พรมแดนปาดงัเบซาร ์ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) พรมแดนบา้นประกอบ ต าบลประกอบ อ าเภอนา เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนสะเดา ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนปาดงัเบซาร ์ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 4,500                         
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แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 915,000                   

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยั

สุขภาพ 915,000                   

พฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่เชื่อมโยงขอ้มลูในการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 915,000                   

งบลงทนุ 915,000                   

ครุภณัฑ์ 915,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 915,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เพิม่ประสทิธภิาพเครือขา่ยและการสือ่สาร 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 12 จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 915,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 621,900                   

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 617,500                   

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 617,500                   

งบลงทนุ 617,500                   

ครุภณัฑ์ 617,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 548,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศปาดงัเบซาร ์ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหวา่งประเทศปาดงัเบซาร ์ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหวา่งประเทศสะเดา ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหวา่งประเทศ ท่าเรือสงขลา ต าบลหวัเขา อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอย เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหวา่งประเทศบา้นประกอบ ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านหนงัสอืเดนิทางและบตัรประชาชน ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศปาดงัเบซาร ์ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา เครื่อง 1 67,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านหนงัสอืเดนิทางและบตัรประชาชน ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศสะเดา ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 67,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านหนงัสอืเดนิทางและบตัรประชาชน ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าเรือสงขลา ต าบลหวัเขา อ าเภอสงิหนคร เครื่อง 1 67,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านหนงัสอืเดนิทางและบตัรประชาชน ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา อ าเภอ

คลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 67,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านหนงัสอืเดนิทางและบตัรประชาชน ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศบา้นประกอบ ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ี เครื่อง 1 67,900                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบไรส้ายระยะไกล ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศปาดงัเบซาร ์ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอ เครื่อง 1 32,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบไรส้ายระยะไกล ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศสะเดา ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา เครื่อง 1 32,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบไรส้ายระยะไกล ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าเรือสงขลา ต าบลหวัเขา อ าเภอสงิ เครื่อง 1 32,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบไรส้ายระยะไกล ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา 

อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 32,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบไรส้ายระยะไกล ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศบา้นประกอบ ต าบลประกอบ อ าเภอนาทวี เครื่อง 1 32,500                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 69,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจ่ายสบู่อเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มขาต ัง้ ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศสะเดา ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 13,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจ่ายสบู่อเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มขาต ัง้ ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศปาดงัเบซาร ์ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา เครื่อง 2 13,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจ่ายสบู่อเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มขาต ัง้ ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าเรือสงขลา ต าบลหวัเขา อ าเภอสงิหนคร เครื่อง 2 13,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจ่ายสบู่อเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มขาต ัง้ ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา อ าเภอ

คลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 13,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจ่ายสบู่อเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มขาต ัง้ ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศบา้นประกอบ ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ี เครื่อง 2 13,900                        

โครงการเร่งรดัก าจดัโรคไขม้าลาเรีย วณัโรค และยตุปิญัหาเอดส์ 4,400                      

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส์ 4,400                      

งบลงทนุ 4,400                      

ครุภณัฑ์ 4,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,400                         

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้กลอ้งส าหรบัเครื่องมอืตรวจวดั ส านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคที่ 12 จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั ตวั 2 4,400                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 976,100                   

ผลติภณัฑด์า้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 214,000                   

พฒันาและสนบัสนุนกระบวนการจดัท าผลติภณัฑแ์ละจดัการความรูข้องหน่วยงานท ัง้

ภายในและภายนอกเพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 214,000                   

งบลงทนุ 214,000                   

ครุภณัฑ์ 214,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 214,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น (Hot air oven) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 250 ลติร

 กลุม่หอ้งปฏบิตัิการทางการแพทยด์า้นควบคุมโรค ส านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคที่ 12 จงัหวดัสงขลา ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั เครื่อง 1 214,000                      

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 762,100                   

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 308,000                   

งบลงทนุ 308,000                   

ครุภณัฑ์ 308,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 293,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานป้องกนัควบคุม

โรคที่ 12 จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 85,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานป้องกนัควบคุม

โรคที่ 12 จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน า

โดยแมลงที่ 12.2 สงขลา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่ง

ประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ ชดุ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่ง

ประเทศ ท่าเรือสงขลา ต าบลหวัเขา อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 8,000                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่ง

ประเทศ ท่าเรือสงขลา ต าบลหวัเขา อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 15,000                        

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 454,100                   

งบลงทนุ 454,100                   

ครุภณัฑ์ 454,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 454,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 12 จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 12 จงัหวดัสงขลา 

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 12 จงัหวดัสงขลา ต าบล

เขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 12 จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล หน่วย

กามโรคและโรคเอดสท์ี่ 12.1 หาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 12 จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 12 

จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคที่ 12 จงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั เครื่อง 19 47,500                        

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 12,250,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 12,250,000                

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรค

เพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 12,250,000                

ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงั

พยากรณ์และเตอืนภยัสุขภาพของประเทศ 4,250,000                 

งบลงทนุ 4,250,000                 
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ครุภณัฑ์ 4,250,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาการละลายตวัของยาเมด็และแคปซูล แบบปัม๊

กึ่งอตัโนมตัิ ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูป้ราศจากเชื้อแบบคลาส II ชนิดเอ 2 ต าบลพะวง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม ต าบลพะวง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าใหป้ราศจากเชื้อดว้ยแสงอลุตรา้ไวโอเลต ต าบล

พะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 250,000                      

พฒันาขดีความสามารถและเครือขา่ยหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ครุภณัฑ์ 8,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ GC-MS, MS (GAS 

Chromatograph-Mass Spectrometer detector, Mass Spectrometer

 detector) ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 8,000,000                    

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 1,729,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,729,000                 

สถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ และผูป้ระกอบ

โรคศิลปะ ไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา ควบคุม ก ากบั มมีาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด และยกระดบัคุณภาพบริการสู่สากล 1,729,000                 

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา  ควบคุม ก ากบัสถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน 

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ และ เครือขา่ยระบบบริการสุขภาพ 1,729,000                 

งบลงทนุ 1,729,000                 

ครุภณัฑ์ 1,729,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,729,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักา๊ซเอธทลินีออ๊กไซด ์(EO) ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 12 จงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคุณภาพอากาศ (ปริมาณฝุ่ น) ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ เครื่อง 1 820,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอนุภาคฝุ่ นในหอ้งสะอาด ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 12 จงัหวดัสงขลา  ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 1 769,000                      

กรมสุขภาพจติ 52,554,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 52,554,200                

ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 52,554,200                

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 2,140,800                 

งบลงทนุ 2,140,800                 

ครุภณัฑ์ 2,140,800                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,140,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 12 ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอรช์นิดสายใยแกว้น าแสง 

โรงพยาบาลจติเวชสงขลาราชนครินทร ์ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา ระบบ 1 1,996,800                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจติ 50,413,400                
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งบลงทนุ 50,413,400                

ครุภณัฑ์ 1,580,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,580,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พรอ้มจอภาพ

บนัทกึ และเครื่องควบคุมจงัหวะการเตน้ของหวัใจพรอ้มอปุกรณ์ 

(Defibrillator & Monitor) โรงพยาบาลจติเวชสงขลาราชนครินทร ์ต าบล เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบ ชนิด 3 แกส๊ พรอ้มเครื่องช่วยหายใจ 

โรงพยาบาลจติเวชสงขลาราชนครินทร ์  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 1,200,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,833,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,508,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัพยาบาล 16 หอ้ง (8 ครอบครวั) 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 497 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว)  

โรงพยาบาลจติเวชสงขลาราชนครินทร ์ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา หลงั 1 6,508,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 33,006,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน 5 ชัน้ พรอ้มอาคารเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 5,464 ตารางเมตร โรงพยาบาลจติเวชสงขลาราช

นครินทร ์ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 33,006,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,317,900                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงครวั โรงอาหาร 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 450

 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลจติเวชสงขลาราช

นครินทร ์ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 9,317,900                    

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 96,200                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 96,200                     

ผลติภณัฑสุ์ขภาพและสถานประกอบการไดร้บัการก ากบัดูแลและตรวจสอบใหม้ี

มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่  าหนด 96,200                     

ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของผลติภณัฑสุ์ขภาพใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 96,200                     

งบลงทนุ 96,200                     

ครุภณัฑ์ 96,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 86,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั   ด่านอาหารและยาสะเดา     อ าเภอ

สะเดา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: โซฟาชดุรบัแขก ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

    อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่     

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตวั 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้   ด่านอาหารและยาท่าเรือน า้ลกึสงขลา     อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้  ด่านอาหารและยาสะเดา ต าบลส านกัขาม อ าเภอ

สะเดา จงัหวดัสงขลา ตวั 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตวั 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งปฏบิตัิการ ด่านอาหารและยาสะเดา    ต าบล

ส านกัขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ตวั 2 3,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ด่านอาหารและยาท่าเรือน า้ลกึสงขลา     

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตวั 2 15,400                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารพรอ้มเบาะส าหรบันัง่ ด่านอาหารและยาท่า

อากาศยานหาดใหญ่     อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  ด่านอาหารและยาท่าเรือน า้ลกึ

สงขลา     อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: บนัได 3 ข ัน้ ด่านอาหารและยาท่าเรือน า้ลกึสงขลา     

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา อนั 1 1,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ด่านอาการและยาท่าอากาศ

ยานหาดใหญ่     อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 9,400                         

กระทรวงอตุสาหกรรม 8,114,200                 

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 511,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 511,000                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 511,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 511,000                   

งบลงทนุ 511,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 511,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 511,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 511,000                      

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 3,740,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,740,000                 

ก ากบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุนการประกอบธุรกจิอตุสาหกรรม 3,740,000                 

การก ากบัดูแล และถา่ยทอดเทคโนโลยสีถานประกอบธุรกจิอตุสาหกรรม 3,740,000                 

งบลงทนุ 3,740,000                 

ครุภณัฑ์ 3,740,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,740,000                    

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิ(Water Bath)  ต าบลเขารูปชา้ง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เกบ็ตวัอยา่งสารอนิทรียร์ะเหยงา่ยในอากาศ  

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็น กรด-ด่าง พรอ้มอปุกรณ์  ต าบลเขา

รูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัคุณภาพน า้ภาคสนามพรอ้มอปุกรณ์  ต าบล

เขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัส ีพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง

สงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมสารมาตรฐานและเตรียมตวัอยา่งสารอนิทรีย ์

ระเหยงา่ย พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัจ่ายสารแบบต่อเน่ือง ต าบลเขารูปชา้ง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ชดุ 1 35,000                        

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 3,672,800                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,672,800                 

โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็ 3,672,800                 

พฒันาอตุสาหกรรมเพือ่การสรา้งงานทีย่ ัง่ยนืในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนใต ้ 3,672,800                 

งบรายจ่ายอื่น 3,672,800                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมเพือ่การสรา้งงานที่

ย ัง่ยนืในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 3,672,800                    

กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 190,400                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 190,400                   

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐานเพือ่การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื 190,400                   

ถา่ยทอดความรู ้และใหค้ าปรึกษาแนะน าดา้นเทคโนโลยกีารผลติ และการจดัการ

วตัถดุบิ 190,400                   

งบลงทนุ 190,400                   

ครุภณัฑ์ 190,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 80,400                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหค้วามรอ้น (Hotplate) ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 110,000                      

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 264,086,200               

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 92,652,600                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 92,424,000                

โครงการส่งเสริมความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 92,424,000                

ส่งเสริมความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 92,424,000                

งบอดุหนุน 92,424,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,634,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์พระอารามหลวง(ใน

พื้นที5่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้) วดัในวงั ต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดั วดั 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัตีนเมรุศรีสุดาราม ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัเลยีบ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัโคกนาว ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัเกาะวดั ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัพรหมประดษิฐ ์ต าบลพจิติร อ าเภอนาหม่อม จงัหวดั วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัทุ่งโตนด ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัเลยีบ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดั วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัธรรมาวาส ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดั วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัดนิลาน ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา วดั 1 66,700                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัป่ารตัภูม ิต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัสลกัป่าเก่า ต าบลท านบ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัแหลมจาก ต าบลป่าขาด อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัหนองหอย ต าบลชงิโค อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัสุวรรณาราม ต าบลจะทิ้งพระ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดั วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดับ่อประดู่ ต าบลท่าหนิ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัแหลมบ่อท่อ ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ ์ วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัสหียงั ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัศาลาหลวงบน ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จงัหวดั วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัพงัลา ต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดับา้นใหม่ ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา วดั 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัสะพานไมแ้ก่น ต าบลสะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัเกษมรตัน ์ต าบลสะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดั วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัทุ่งแนะ ต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัป่าแจง้แกว้ ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัขนุตดัหวาย ต าบลขนุตดัหวาย อ าเภอจะนะ จงัหวดั วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัโพรงงู ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดับูรณาราม (ธ) ต าบลน า้ขาว อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัน า้ขาวใน (ธ) ต าบลน า้ขาว อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัควนมติร (ธ) ต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ จงัหวดั วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดันิคมประสาท ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา จงัหวดั วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัเขาแกว้ ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัโคกนา ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัปริก ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัไทรประดษิฐ ์ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัคลองยอ ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัพกิลุบุญญาราม (ธ) ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดั วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดันาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัวงัใหญ่ ต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัทุ่งลงั ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัสะทอ้น ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัปลกัหนูใต ้ต าบลปลกัหนู อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัเกาะไมใ้หญ่ ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัประดู่หมู่ ต าบลฉาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดันาหมอศรี (ธ) ต าบลนาหมอศรี อ าเภอนาทว ีจงัหวดั วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดับาโหย ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัท าเนียบธรรมาราม ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัต าแย ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัทุ่งเภา ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดันาม่วง ต าบลบา้นโหนด อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัถ า้ตลอด ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา วดั 1 300,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 80,790,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพเิศษพระภกิษุสงฆใ์น 5 จงัหวดัชายแดน 2693 80,790,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 228,600                   

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 28,600                     

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 28,600                     

งบลงทนุ 28,600                     

ครุภณัฑ์ 28,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานพระพทุธศาสนา

จงัหวดัสงขลา  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 28,600                        

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 200,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 200,000                   

งบอดุหนุน 200,000                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมพทุธวทิยา ต าบลจะทิ้งพระ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 171,222,200              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,374,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพก าลงัพลและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการต ารวจในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,374,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพก าลงัพลและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการต ารวจในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,374,000                 

งบลงทนุ 1,374,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,374,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,374,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ส าหรบั บก.ฉก.ตชด.43 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ฐาน 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน รอ้ย ฉก.ตชด.431 ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ฐาน 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน รอ้ย ฉก.ตชด.432 ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ฐาน 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน รอ้ย ฉก.ตชด.433 ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ฐาน 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน รอ้ย ฉก.ตชด.434 ต าบลป่าชงิ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ฐาน 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4305 ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ฐาน 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4306 ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ฐาน 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4307 ต าบลบาโหย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ฐาน 1 158,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 75,495,700                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการควบคุมสถานการณ์ความไมส่งบในเขตจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 2,880,000                 

การเพิม่ประสทิธภิาพการควบคุมสถานการณ์ความไมส่งบในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,880,000                 

งบลงทนุ 2,880,000                 

ครุภณัฑ์ 2,880,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.นาทว ีต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.สะทอ้น ต าบลสะทอ้น อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.สะบา้ยอ้ย ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.เทพา ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ควนมดี ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.จะนะ ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 360,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.หว้ยปลงิ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.บา้นโหนด ต าบลบา้นโหนด อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ชดุ 2 360,000                      

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 1,056,000                 

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 1,056,000                 

งบลงทนุ 1,056,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,056,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,056,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการติดต ัง้ไฟฟ้าส่องสวา่ง กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 

ต าบลเขามเีกยีรติ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา โครงการ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้มนัใตด้นิ 2 ชัน้ ขนาดความจ ุ10,000 ลติร กก.9 

บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลเขามเีกยีรติ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ถงั 1 264,000                      

รายการระดบัที1่: หวัจ่ายน า้มนัเชื้อเพลงิ กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลเขามี

เกยีรติ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 612,000                      

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 71,559,700                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 71,559,700                

งบลงทนุ 71,559,700                

ครุภณัฑ์ 4,039,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 4,039,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ภ.9 ต าบลฉลงุ อ าเภอ เครื่อง 11 253,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ภ.9 ต าบลฉลงุ อ าเภอ เครื่อง 9 257,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ภ.9 ต าบลฉลงุ อ าเภอ เครื่อง 7 226,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ภ.9 ต าบลฉลงุ อ าเภอ เครื่อง 17 683,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ภ.9 ต าบลฉลงุ อ าเภอ เครื่อง 24 1,128,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ภ.9 ต าบลฉลงุ อ าเภอ เครื่อง 26 1,331,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตูต้ ัง้พื้น (ไม่มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี ภ.9  ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ เครื่อง 3 159,900                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 67,520,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 67,520,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารจอดรถบสั 2 ช่องจอด  ภ.9 ต าบลฉลงุ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายชือ่ ภ.9 (แห่งใหม)่  ต าบลฉลงุ อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา งาน 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานและที่พกั หน่วยปฏบิตัิการพเิศษ 

ต ารวจภูธรจงัหวดัสงขลา พรอ้มส่วนประกอบ ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ หลงั 1 14,020,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายเขตประปาบริเวณอาคารที่ท  าการต ารวจภูธรภาค 9 

(แห่งใหม)่ ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 52,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 338,000                   

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 338,000                   
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พฒันาหน่วยงาน อาคาร สถานทีใ่หม้คีวามพรอ้มส าหรบัการปฏบิตังิานในพื้นทีเ่ขต

เศรษฐกจิพเิศษ 338,000                   

งบลงทนุ 338,000                   

ครุภณัฑ์ 338,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ตูโ้ทรศพัทส์าขาส าหรบังานตรวจบุคคลและพาหนะ 

ตม.จว.สงขลา  ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตู ้ 4 338,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 94,014,500                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 94,014,500                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 94,014,500                

งบลงทนุ 94,014,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 94,014,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 94,014,500                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวสญัญาบตัร 8 คูหา ระดบั ผกก.ขึ้นไป ภ.9 (แห่ง

ใหม)่ ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 12,068,200                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 40 ครอบครวั พรอ้มส่วนประกอบ บก.ตม.6

 ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หลงั 1 31,291,300                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง บก.ตชด.ภาค 4 ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา หลงั 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุโลง่) ภ.9 (ส่วนกลาง)  

  ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หลงั 2 46,355,000                   

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 211,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 211,400                   

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 211,400                   

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 211,400                   

งบลงทนุ 211,400                   

ครุภณัฑ์ 211,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า 

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 40,800                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา ต าบล

ควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา คนั 1 40,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 107,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์LED ส ีต าบล

ควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) ต าบล

ควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 15,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ

 แบบที่ 2 ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 58,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา ตู ้ 1 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์LED ระดบัความละเอยีดจอภาพ  1920 x 1080

 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 26,200                        
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หน่วยงานของศาล 53,535,000                

ส านกังานศาลยตุธิรรม 53,535,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 53,535,000                

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 53,535,000                

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 53,535,000                

งบรายจ่ายอื่น 53,535,000                

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์กัษาความปลอดภยัใน 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใตแ้ละศาลจงัหวดันาทว ีต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ระบบ 7 45,535,000                   

รายการระดบัที1่: เสริมสรา้งความม ัน่คงและปลอดภยัอาคารสถานที่ ส าหรบั

ศาลใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละศาลจงัหวดันาทว ีต าบลบ่อยาง อ าเภอ

เมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา แห่ง 8 8,000,000                    

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 169,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 169,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 169,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 169,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 169,200                   

งบอดุหนุน 169,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 169,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสงขลา ต าบลพะวง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสงขลา    ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 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 าจงัหวดัสงขลา    ต าบลพะวง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีศูนยส่์งเสริมการศึกษาและการมส่ีวนร่วมของพลเมอืงที่ 4    ต าบลพะวง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 34,000                        

รฐัวิสาหกจิ 309,860,000               

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 35,400                     

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 35,400                     

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 35,400                     

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 35,400                     

งบอดุหนุน 35,400                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 35,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัสงขลา ไร่ 50 35,400                        

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 92,581,600                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 92,581,600                

โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ 74,068,000                
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ปรบัปรุงทางรถไฟ 74,068,000                

งบลงทนุ 74,068,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 74,068,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 74,068,000                   

รายการระดบัที1่: งานเสริมความม ัน่คงโครงสรา้งทาง (Track 

Strengthening) ระหวา่งสถานีชมุทางหาดใหญ่ - สถานีวดัควนมดี  แห่ง 1 34,400,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงโครงสรา้งทางหลกี (Siding Rehabilitation)

 ท ัว่ประเทศ ในพื้นที่จงัหวดัสงขลา - ยะลา แห่ง 1 39,668,000                   

โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดงัเบซาร์ 6,100,000                 

ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดงัเบซาร์ 6,100,000                 

งบลงทนุ 6,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,100,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 6,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาจดัประกวดราคา  จงัหวดัสงขลา รายการ 1 6,100,000                    

โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 12,413,600                

ปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 12,413,600                

งบลงทนุ 12,413,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,413,600                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,413,600                   

รายการระดบัที1่: งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานที่ช ารุดหรือรบั

น า้หนกักดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได ้3 ช่วง   จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 12,413,600                   

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 3,810,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,810,600                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 3,810,600                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 3,810,600                 

งบลงทนุ 3,382,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,382,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,382,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ส านกังานหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 3,382,000                    

งบอดุหนุน 428,600                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 428,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน แห่ง 1 428,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2564 แห่ง 1 19,200                        

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 19,200                        

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

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานหาดใหญ่ ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 188,000                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอ คนั 1 188,000                      

การประปาส่วนภูมภิาค 127,491,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 80,235,400                
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โครงการพฒันาเมอืงทอ่งเทีย่วหลกัใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ (Smart City) และมรีะบบ

ขนส่งมวลชน (Monorail) 80,235,400                

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ทอ่ (ภาคใต)้ 80,235,400                

งบลงทนุ 80,235,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,235,400                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,235,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงท่อส่งน า้ ถนนลพบุรีราเมศวร ์จาก 

คลอง ร. 1 ถงึ กม. 5+650  ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 80,235,400                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 47,256,000                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 47,256,000                

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 47,256,000                

งบลงทนุ 47,256,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,256,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,256,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอย 40 ถนนสงขลา - นา

ทว ีต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 347,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ชมุชนเขารูปชา้งอสิระ 

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 279,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข

 414 ถนนลพบุรีราเมศวร ์ต าบลท่าชา้ง อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนคลองแงะ - นาทว ีหมู่

 5 ต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนเทศบาล 31 ซอย 1 

(ชมุชนสวนสุขภาพ) ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนประยูรพฒันา ซอย 6

 ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บริเวณบา้นกลาง หมู่ 5 

ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,140,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 14 บา้นวงัประชา 

ต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 14 ต าบลนาทว ีอ าเภอ

นาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 2 บา้นล าชงิ ต าบล

คลองทราย อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,040,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข

 408 (นาทว-ีจะนะ) ต าบลฉาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา แห่ง 1 4,980,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนเทศบาล 49 และ ถนน

เทศบาล 49 ซอย 1 ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 3 ต าบลพะวง อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ชมุชนเขารูปชา้งโซน 2  

ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 637,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 3, 5 ต าบลท่าโพธิ์ 

อ  าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 2 ถนนสนามบนิ 

ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และ หมู่ 12 ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 14,200,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ จากซอยพรหมประทาน-

แยกหมู่บา้นเปรมสุข ถนนสามสบิเมตร ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดั แห่ง 1 705,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 4 ต าบลระโนด อ าเภอ

ระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 685,000                      

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 26,861,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 26,861,000                

การบริหารจดัการองคก์รและการบริการทางการกฬีา 26,861,000                

ยกระดบัศูนยบ์ริการกฬีาของ กกท. ทีม่มีาตรฐานการใหบ้ริการเพือ่รองรบัการพฒันา

กฬีาและการออกก าลงักาย 26,861,000                

งบลงทนุ 26,861,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,861,000                   

ค่าควบคุมงาน 1,437,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม สนามกฬีาพรุ

คา้งคาว ต าบลบา้นพรุ  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,437,000                    

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,424,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม สนามกฬีาพรุคา้งคาว ต าบล

บา้นพรุ  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 25,424,000                   

องคก์ารสวนสตัว ์ 59,080,000                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 57,080,000                

โครงการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 57,080,000                

ส่งเสริมพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 57,080,000                

งบลงทนุ 57,080,000                

ครุภณัฑ์ 3,080,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,980,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเททา้ย สวนสตัวส์งขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา คนั 1 1,980,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ สวนสตัวส์งขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืสงขลา จงัหวดัสงขลา คนั 1 1,100,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 54,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส่วนจดัแสดงสตัวก์บี (กวาง,ละม ัง่,ววัแดง,นิลกาย

,กระทงิ) ภายในสวนสตัวส์งขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั รายการ 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่บริเวณน า้ตกสวนตูล ภายในสวนสตัวส์งขลา

 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา รายการ 1 41,500,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,000,000                 

ส่งเสริมการสรา้งสงัคมแหง่การเรียนรู ้การอนุรกัษแ์ละขยายพนัธุส์ตัวป่์าหายากและใกล ้

สูญพนัธุ์ 2,000,000                 

พฒันามาตรฐานและเสริมสรา้งสวสัดภิาพทีด่ขีองสตัวป่์าในสวนสตัว ์ 2,000,000                 

งบอดุหนุน 2,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแสดงโชวว์ถิชีวีติสตัวป่์า (Survival of 0 2,000,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 346,767,600               



213 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

จงัหวดัสงขลา 301,659,800              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 301,659,800              

การพฒันาดา้นสงัคม 92,764,500                

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

พฒันายกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ ์OTOP 1,200,000                 

งบด าเนินงาน 712,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 712,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 37,200                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป บาท 0 37,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 675,000                      

งบลงทนุ 487,800                   

ครุภณัฑ์ 487,800                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 138,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทอผา้แบบกี่กระตุก  อ าเภอเมอืงสงขลา  จงัหวดั เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรเยบ็ผา้พรอ้มโตะ๊ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา คนั 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม  อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา คนั 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรแซกริมผา้   อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา คนั 3 15,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 349,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีสุญญากาศ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา เครื่อง 6 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีเหยยีบเทา้ ขนาด 24 น้ิว  อ าเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา เครื่อง 2 6,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีสายพานแนวนอน  อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

ขบัเคลือ่นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา 1,924,000                 

งบด าเนินงาน 1,924,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,924,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมผูป้ระกอบการรา้นคา้ประชารฐัเพือ่

ตลาดออนไลน์ บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 1,328,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป บาท 0 1,328,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 13,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 11,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 41,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 20,000                        

การบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจงัหวดัสงขลา 3,850,000                 

งบด าเนินงาน 3,850,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ คน 0 39,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 244,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 766,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป บาท 0 766,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 943,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 943,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 75,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก บาท 0 92,000                        

การขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 13,516,300                

งบด าเนินงาน 11,611,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,611,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ คน 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 190,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 866,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัพื้นที่ บาท 0 650,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าเอกสาร บาท 0 52,400                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน บาท 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าวสัดุเรียนรูฝึ้กปฏบิตัิทกัษะอาชพี บาท 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 613,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป บาท 0 613,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 667,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ บาท 0 232,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 206,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 228,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 304,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 6,759,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 315,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก บาท 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ บาท 0 320,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร บาท 0 456,000                      

งบลงทนุ 1,905,000                 

ครุภณัฑ์ 505,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 355,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัตน้กลว้ย 2 ระบบ เครื่อง 6 270,000                      

รายการระดบัที1่: ตูฟ้กัไขส่ตัวปี์ก เครื่อง 10 85,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 150,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ชนิดนัง่ คนั 30 150,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,400,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 5 KW 

ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดัสงขลา แห่ง 4 1,400,000                    

พฒันาคุณภาพชวีติดา้นทีอ่ยู่อาศยัผูย้ากไร ้ 7,211,400                 

งบด าเนินงาน 7,211,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,211,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 7,211,400                    

การยกระดบัหมูบ่า้นเร่งรดัพฒันาตามแผนชมุชนจงัหวดัสงขลา 44,350,300                

งบด าเนินงาน 1,281,000                 



215 / 224

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04900000 จงัหวดัสงขลา

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,281,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,281,000                    

งบลงทนุ 43,069,300                

ครุภณัฑ์ 560,600                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 560,600                      

รายการระดบัที1่: กระชงัเลี้ยงปลา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง กระชงั 140 560,600                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,508,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 567,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยฝึ์กอาชพีบา้นทุ่งโดน ขนาดกวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 12.00 เมตร หมู่ที่ 5 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา หลงั 1 567,000                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 8,511,900                    

รายการระดบัที1่: ขยายเขตระบบไฟฟ้าภายในบา้นบ่ออฐิ  หมู่ที่ 8  ต าบล

เกาะแตว้  อ าเภอเมอืงสงขลา  จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 216,500                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตระบบไฟฟ้าภายในบา้นวงัพา  หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่ง

ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 5  บา้นควนตานี  

ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,109,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายเขตระบบไฟฟ้า บา้นทุ่งโดน  หมู่ที่ 5 ต าบลท่าม่วง 

อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 679,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น บา้นนาปรือ หมู่ที่ 8 ต าบลคู

 อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตระบบไฟฟ้าชมุชนุบา้นใหม-่หว้ยเต่า หมู่ที่ 7 

ต าบลคูหา อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,007,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,579,500                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกเหมอืงส่งน า้ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 8.600 

กโิลเมตร  หมู่ที่ 3 ,4, 5 ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 3,901,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประตูน า้ เปิด-ปิด เหมอืงสายบา้นนายคลอ่ง 

ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 1.50 เมตร  หมู่ที่ 4  ต าบล

คลองแดน อ าเภอระโนด  จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 303,400                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลและสรา้งถงัเกบ็น า้เพือ่อปุโภคและ

บริโภค บา้นทุ่งโดน  หมู่ที่ 5  ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 421,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้บา้นระฆงัใต ้ปริมาตรดนิขดุไม่ต า่กวา่ 

25,345  ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 1 ต าบลท่าหนิ  อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 932,700                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลน า้ตื้น บา้นรดัปูน หมู่ที่ 2 ต าบลเชงิแส 

อ าเภอกระแสสนิธุ ์ จงัหวดัสงขลา บ่อ 3 1,021,200                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 22,508,300                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายควนตานี-ควนนีเยะ๊

   ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 340.00 เมตร  หมู่

ที่ 5  บา้นควนตานี  ต าบลส านกัแตว้ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 890,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  สายคลอง

กอย-นาสทีอง ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1.800

 กโิลเมตร หมู่ที่ 15 ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา สายทาง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายป่าชา้ บา้นนาปรือ  

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ระยะทางยาว 350.00 เมตร หมู่ที่ 

8 ต าบลคู อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 1,130,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายสะพานหนิ  ขนาด

กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ระยะทางยาว 2.000 กโิลเมตร  หมู่ที่ 6 

ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 6,833,400                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายระฆงั – หว้ยลาด  

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 330.00 เมตร  หมู่ที่ 1 ต าบลท่าหนิ 

อ าเภอสทงิพระ  จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 1,067,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  สายบา้นป่า 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร   ระยะทางยาว 720.00 เมตร  หมู่ที่

 4  หมู่ที่ 5 ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 1,967,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นควนกบ  ขนาดกวา้ง

 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร  หมู่ที่ 7 ต าบล

คลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 820,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,991,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  ถนน

เชือ่มสายบา้นควนเหนือ – บา้นบางกล า่บน  ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร ระยะทางยาว 425.00  เมตร  หมู่ที่ 17 ต าบลท่าชา้ง หมู่ที่ 1 

ต าบลบางกล า่ อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 1,991,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาหมู่บา้น บา้นทุ่งโดน  หมู่ที่ 5  

ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาหมู่บา้น บา้นลานไทร  หมู่ที่ 2 

ต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 151,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเพาะเห็ด ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว หลงั 1 151,000                      

อาหารของแมเ่พือ่ส่งเสริมโภชนาการของครอบครวัและชมุชนจงัหวดัสงขลา 1,902,000                 

งบด าเนินงาน 1,902,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,902,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ คน 0 686,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 256,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถ บาท 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 317,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป บาท 0 317,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 427,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 427,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 95,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 39,500                        

ผูสู้งอายเุขม้แขง็ พึง่พาตนเองได ้อยา่งมคีวามสุข 1,312,500                 

งบด าเนินงาน 1,115,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,115,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ คน 0 425,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 264,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมช่อล าดวน บาท 0 264,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 229,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป บาท 0 229,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 70,300                        

งบลงทนุ 196,900                   

ครุภณัฑ์ 196,900                      

ครุภณัฑด์นตรี 196,900                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีไทย ชดุ 1 196,900                      

พฒันาคุณภาพชวีติดา้นการส่งเสริมอาชพี 2,100,000                 

งบด าเนินงาน 2,100,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,568,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 266,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร บาท 0 266,000                      

จดัต ัง้ศูนยข์อ้มลูโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 3,398,000                 

งบลงทนุ 3,398,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,398,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,398,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยข์อ้มูลโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื หลงั 1 3,398,000                    

นวตักรรมส ัง่ตดัเฉพาะราย 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,000,000                    

ยอ้นรอยผา้ศรีวชิยั และผา้ทอสงขลา 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 972,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัเสนวนาและนิทรรศการผา้ไทย บาท 0 206,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัแสดงแบบผา้ไทย ผา้ทอพื้นเมอืง บาท 0 544,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัประกวดธดิาผา้ทอสงขลา บาท 0 221,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 17,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 40,500,000                

การบริหารจดัการน า้ (น า้ทว่ม น า้แลง้ น า้เค็ม และน า้เพือ่การเกษตร) 40,500,000                

งบลงทนุ 40,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,500,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 40,500,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบกระจายน า้ คลองส่งน า้ พรอ้มอาคารประกอบ 

ขนาดกวา้ง 2.00 x 2.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร และขดุลอกคลอง ยาว 

2.000 กโิลเมตร  ต าบลกระแสสนิธุ ์อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท่อระบายน า้บา้นป่าขาด ขนาดกวา้ง 2.00 x 2.00 เมตร 

ต าบลป่าขาด อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท่อระบายน า้บา้นชายป่า ขนาดกวา้ง 2.00 x 2.00 เมตร 

ต าบลป่าขาด อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 10,500,000                   

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 10,901,500                

เสริมสรา้งความเขม้แขง็หมูบ่า้น/ชมุชน เพือ่ความม ัน่คง จงัหวดัสงขลา 6,189,500                 

งบด าเนินงาน 5,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ คน 0 2,596,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 183,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 378,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร บาท 0 378,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 463,200                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ บาท 0 463,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 38,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก บาท 0 240,000                      

งบลงทนุ 1,189,500                 

ครุภณัฑ์ 1,189,500                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,189,500                    

รายการระดบัที1่: แผงจดุตรวจ จดุสกดัพรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 61 732,000                      

รายการระดบัที1่: แผงกัน้เหลก็ แผง 183 457,500                      

เชดิชูสถาบนัและเพิม่ประสทิธภิาพดา้นความม ัน่คง 3,712,000                 

งบด าเนินงาน 3,712,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,712,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร บาท 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ บาท 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์ บาท 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 412,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ บาท 0 148,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 263,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

ประชารฐัเสริมสรา้งสนัตสุิขจงัหวดัสงขลา 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 689,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและเครื่องดิ่ม บาท 0 689,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 310,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ บาท 0 14,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 296,000                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 117,836,500              

พฒันาสุดยอดผลติภณัฑจ์งัหวดัสงขลา 2,000,000                 

งบด าเนินงาน 2,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 550,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโปรแกรมแอพพลเิคชัน่ บาท 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 1,320,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป บาท 0 1,320,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 103,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 10,500                        

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานตามแผนชมุชน 38,131,500                

งบลงทนุ 38,131,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,131,500                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,640,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคูระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยบา้นตกขนาด

กวา้ง 0.50 เมตร ลกึ 0.70  เมตร  ยาว 373.00 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลน า้นอ้ย

  อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 1,640,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 34,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ ชมุชนท่อนส าโรง  

ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หมู่ที่ 3 ต าบลคูเต่า อ าเภอ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายปลายดม  ขนาด

กวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว 800.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร หมู่ที่ 7 

ต าบลน า้ขาว อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางเขา้วดักาหร า 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 665.00  เมตร พรอ้ม

วางท่อ คสล.ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1.00 เมตร  หมู่ที่ 2 ต าบลโรง อ าเภอ สายทาง 1 3,630,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายขา้งสถานีอนามยั 

บา้นไร่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 720.00  เมตร

 พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 3   ต าบลเกาะใหญ่  อ าเภอกระแสสนิธุ ์ จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 2,358,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ถนนเลยีบคลองส่งน า้

ชลประทานบา้นนายชติ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ยาว 600.00 เมตร  พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 6 ต าบลคลองหลา อ าเภอคลอง สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเกาะปลกั  ขนาด

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 850.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 8  บา้น

ทุ่งยาว-ม่วงหวาน  ต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 2,362,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหมู่ที่ 5 บา้นหวัปาบ

 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1.330 กโิลเมตร 

พรอ้มไหลท่าง ต าบลหว้ยลกึ ถงึหมู่ที่ 3 ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง  สายทาง 1 3,319,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบ่อตะพาบน า้-แกว้

สวา่ง  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 2.400 

กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 1 บา้นพงัลาตก ต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา สายทาง 1 6,680,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายอ่าวโตะ๊เงนิ

 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 2.920 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร  

หมู่ที่ 1 -บา้นพรุหลมุพ ีหมู่ที่ 4 ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 8,151,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,991,500                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัคอนกรีต สายบา้นจติร-พลี

ควาย ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1.010 

กโิลเมตร  หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 4  ต าบลพจิติร อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 1,991,500                    

พฒันาโครงขา่ยเชื่อมโยงการคมนาคม 36,637,000                

งบลงทนุ 36,637,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,637,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 36,637,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายแยก ทช.สข.

2017 บา้นตลิง่ชนั – บรรจบถนนโรงแยกกา๊ซ   ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1.900 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 4 ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอ สายทาง 1 7,695,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย ร.5 แยกบา้น

บางพงักา – เขานอ้ย ขนาดกวา้ง 5.00 - 6.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

ระยะทางยาว 1.600 กโิลเมตร หมู่ที่ 8 ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดั สายทาง 1 3,968,500                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นเกาะสะบา้ –

 บา้นแซะ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 4.800 

กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 13,440,000                   
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รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย สข.4034 แยก

 ทล.4145 – บา้นโคกม่วง  ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ระยะทางยาว 2.330 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอ สายทาง 1 11,533,500                   

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ยกระดบัหมูบ่า้นตามแผนชมุชน 41,068,000                

งบลงทนุ 41,068,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,068,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,695,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคูระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มฝาปิด ซอย

ศาลาแหลมซอ ขนาดกวา้ง 0.80 เมตร  ลกึ 0.80 เมตร ยาว 800.00 เมตร 

หมู่ที่ 10 ต าบลน า้นอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วางท่อระบายน า้สนามกฬีา หมู่ที่ 2 ต าบลรตัภูม ิอ าเภอ

ควนเนียง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 695,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 26,673,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีต สายบา้นควน – บา้นโคกพยอม  

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตรระยะทางยาว 784.00 เมตร พรอ้ม

ไหลท่าง หมู่ที่ 4-5 ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 2,681,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นแหลมหาด-บา้น

แหลมคูลา ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   ระยะทางยาว 0.900 

 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 6 – 8 ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสนิธุ ์ สายทาง 1 3,019,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายถนนขาด-ท่าเรือ   

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   ระยะทางยาว 239.00 เมตร หมู่ที่

 5,9 ต าบลน า้ขาว อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 586,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายทางสนาม

กฬีาบา้นเหนือ   ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  ระยะทางยาว 

1.300 กโิลเมตร หมู่ที่ 3 ต าบลคลองหอยโขง่  อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดั สายทาง 1 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแหลมซนั-คลองเติง

 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ระยะทางยาว 782.00 เมตร 

พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 9 ต าบลเกาะใหญ่  อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 2,489,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคอนกรีตเสริมเหลก็สายป่าชา้ตน้ม่วง  ขนาดกวา้ง

 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 576.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง 

หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งลาน  อ าเภอคลองหอยโขง่  จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 1,457,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายทาง สภ.

คลองหอยโขง่ – สนามกฬีา – บา้นหนา้วดัโพธิ์  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา

 0.05 เมตร ระยะทางยาว 547.00 เมตร   หมู่ที่ 2 ต าบลคลองหอยโขง่    

อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายคลองป๋อง – คลอง

ติก ช่วงที่ 1 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  ระยะทางยาว 2.500

 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง หมู่ที่ 2 ต าบลบาโหย  อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดั สายทาง 1 9,391,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 890,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นสนามฟตุบอล สนามกฬีาอ าเภอควนเนียง หมู่

ที่ 2 ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 890,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,810,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สายเกาะทอ้น – 

ถนนสายเอเชยี  ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 3.500 กโิลเมตร หนา

 0.05 เมตร  หมู่ที่ 13 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา สายทาง 1 10,810,000                   

การพฒันาดา้นเกษตร 15,488,100                

ทางเลอืกทางรอดเกษตรกรชาวนา 2,346,000                 

งบด าเนินงาน 2,346,000                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,346,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัพื้นที่ บาท 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 29,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป บาท 0 29,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 500,000                      

ปรบัปรุงพื้นทีเ่กษตรผสมผสานเชงิคุณภาพในพื้นทีค่าบสมทุรสทงิพระ 1,423,300                 

งบลงทนุ 1,423,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,423,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,423,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัรูปแปลงนาลกัษณะที3่ (ขดุคู-ยกร่อง) แห่ง 1 1,423,300                    

การสรา้งสรรคคุ์ณค่าและมลูค่าทางการเกษตร 11,718,800                

งบด าเนินงาน 3,984,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,984,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 2,795,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเตรียมดนิ ขดุคูยกร่อง/ไถ บาท 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ์ บาท 0 575,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถมดนิและปรบัพื้นที่ก่อสรา้ง บาท 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 102,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป บาท 0 102,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,047,100                    

งบลงทนุ 7,734,400                 

ครุภณัฑ์ 1,183,500                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 381,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่แบบดจิติอล ขนาด 500 กโิลกรมั เครื่อง 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกะเทาะเมลด็กาแฟ เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกะเทาะสารเมลด็กาแฟ เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่แบบดจิติอล ขนาด 1,000 กโิลกรมั เครื่อง 2 41,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 802,500                      

รายการระดบัที1่: ชัน้ตากเมลด็กาแฟ  3 ชัน้ ตวั 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ คนั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องค ัว่กาแฟ ขนาด 1 กโิลกรมั เครื่อง 1 140,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องชงและบดกาแฟ เครื่อง 1 35,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องค ัว่กาแฟระบบแกส๊อตัโนมตัิ ขนาด  20 กโิลกรมั 

และมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 5 แรงมา้ เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊สแตนเลส ตวั 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซลิปากถงุ เครื่อง 1 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,550,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,550,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเกบ็และอบลดความชื้นขา้วเปลอืก ขนาด

กวา้ง 20.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หลงั 1 3,658,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเกบ็เมลด็กาแฟ หลงั 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบ่อลา้ง และบ่อแช่เมลด็กาแฟ ขนาดกวา้ง 1.50 

เมตร ยาว 6.00 เมตร บ่อ 4 373,200                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารโรงเรือนเพือ่พฒันาการผลติผลติภณัฑน์ า้

สมนุไพรพรอ้มดื่ม หลงั 1 1,180,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยเ์รียนรูต้ามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงประจ าต าบลวงัใหญ่ หลงั 1 839,700                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 24,169,200                

ส่งเสริมกจิกรรมการทอ่งเทีย่วจงัหวดัสงขลา 7,200,000                 

งบด าเนินงาน 7,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 7,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลปีใหม่ บาท 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดังานเทศกาลตรุจนี บาท 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลกนิเจ บาท 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานสงกรานตศ์รีสุดา บาท 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวยา่นเมอืงเก่า บาท 0 330,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานวนัสงขลา บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานยอ้นรอยประวตัิศาสตรอ์โุมงคเ์ขา บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะยอ บาท 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ.เทพา บาท 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.ระโนด บาท 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมอืงชายแดน บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงินิเวศ 

เกษตร วฒันธรรม อ.บางกล า่ บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแขง่ขนัวอลเลยบ์อลชายหาดสมหิลา บาท 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานสงขลามาราธอน บาท 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานหาดใหญ่มาราธอน บาท 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมไตรกฬีามหาสนุก บาท 0 970,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานปัน่สองน่องท่องเลสาบ บาท 0 500,000                      

ส่งเสริมการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดดา้นการทอ่งเทีย่ว (กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วเฉพาะ) 3,000,000                 

งบด าเนินงาน 3,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ คน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,942,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโปรแกรมแอพพลเิคชัน่ บาท 0 37,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด

ดา้นการท่องเที่ยว (กลุม่นกัท่องเที่ยวเฉพาะ) บาท 0 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 15,000                        

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมเพิม่พลงัชวีติ เสริมสริิมงคล อ าเภอนาทวี 8,200,000                 

งบลงทนุ 8,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,200,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมเพิม่พลงัชวีติ 

เสริมสริิมงคล อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 8,200,000                    
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อบรมการพฒันาเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วในพื้นทีย่า่นเมอืงเก่าสงขลา 735,200                   

งบด าเนินงาน 735,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 735,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 723,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและจดัท าแอพพเิคชัน่ บาท 0 103,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและผลติสอืประชาสมัพนัธ์ บาท 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมทางวฒันธรรม บาท 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบผลติภณัฑ์ บาท 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป บาท 0 12,000                        

ปรบัปรุงสวนประวตัศิาสตรพ์ลเอกเปรม ตณิสูลานนท ์สงขลา 5,034,000                 

งบลงทนุ 5,034,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,034,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,034,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสวนประวตัิศาสตร ์พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์

จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 5,034,000                    

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 45,107,800                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 45,107,800                

โครงการส่งเสริมตลาดธุรกจิทอ่งเทีย่ว 12,829,300                

ยกระดบัสนิคา้และผูป้ระกอบการเขา้สู่การตลาด Thailand 4.0 8,196,300                 

งบด าเนินงาน 8,196,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,196,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,196,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ของกลุม่ 0 4,647,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการพฒันายกระดบักลุม่เป้าหมาย 0 3,549,300                    

มหกรรมแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP ประจ าปี 2562 4,633,000                 

งบด าเนินงาน 4,633,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,633,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,633,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมแสดงและจ าหน่าย 0 4,633,000                    

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 26,048,500                

ยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการดา้นการทอ่งเทีย่ว 23,965,000                

งบลงทนุ 23,965,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,965,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,965,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารแบบจ าลองพทุธคยา  พทุธอทุยานเขาเล ่

ต าบลสะเดา  อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 23,965,000                   

พฒันายกระดบัผลติภณัฑช์มุชนเพือ่เสริมสรา้งศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่ว 2,083,500                 

งบด าเนินงาน 2,083,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,083,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวจิยัพฒันาสรา้ง Story ผลติภณัฑ ์Design

 รูปแบบผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑพ์รอ้มสนบัสนุนจดัท าบรรจภุณัฑ์ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 79,300                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 79,300                        
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โครงการพฒันาเชื่อมโยงโครงขา่ยแหลง่ทอ่งเทีย่วและระบบ การจดัการดา้นการทอ่งเทีย่ว 6,230,000                 

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วในพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 4,000,000                 

งบด าเนินงาน 4,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสนบัสนุนกจิกรรมการท่องเที่ยวที่ส  าคญัใน 0 4,000,000                    

พฒันาสถาบนัทกัษณิคดศึีกษาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมทีม่มีาตรฐานของ

ภาคใต ้ 2,230,000                 

งบลงทนุ 2,230,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,230,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,230,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ส  าหรบับริการนกัท่องเที่ยว สถาบนัทกัษณิ

คดศึีกษา มหาวทิยาลยัทกัษณิ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา แห่ง 1 2,230,000                    


