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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 2,798,782,954            

จงัหวดัสตูล 2,798,782,954            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 25,791,100                

กองบญัชาการกองทพัไทย 25,791,100                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 25,791,100                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 25,791,100                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 19,643,000                

งบลงทนุ 19,643,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,643,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,643,000                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง  ต าบลอุ

ใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล กม. 1.408 4,111,500                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบล

ควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล กม. 0.698 2,318,500                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล กม. 0.448 1,297,700                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล กม. 0.388 1,124,700                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล กม. 0.308 905,200                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควน

กาหลง จงัหวดัสตูล กม. 1.41 823,700                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควน

กาหลง จงัหวดัสตูล กม. 0.83 484,700                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควน

กาหลง จงัหวดัสตูล กม. 1.7 813,200                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควน

กาหลง จงัหวดัสตูล กม. 1.138 544,200                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควน

กาหลง จงัหวดัสตูล กม. 1.6 765,300                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ 

จงัหวดัสตูล กม. 1.4 669,600                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ 

จงัหวดัสตูล กม. 2.1 1,226,700                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ 

จงัหวดัสตูล กม. 1 478,300                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ 

จงัหวดัสตูล กม. 1.39 664,800                      

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

04910000 จงัหวดัสตูล
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รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ 

จงัหวดัสตูล กม. 1.6 765,300                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ 

จงัหวดัสตูล กม. 0.63 301,200                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ 

จงัหวดัสตูล กม. 1.1 526,100                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ 

จงัหวดัสตูล กม. 3.12 1,822,300                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 6,148,100                 

งบลงทนุ 6,148,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,148,100                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 5,955,000                    

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอ

ควนกาหลง จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,052,700                    

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลนาทอน 

อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 640,400                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลนาทอน 

อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 773,000                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลนาทอน 

อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 640,400                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล 

จงัหวดัสตูล แห่ง 1 443,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล 

จงัหวดัสตูล แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลวงัประจนั อ าเภอควนโดน 

จงัหวดัสตูล แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลวงัประจนั อ าเภอควนโดน 

จงัหวดัสตูล แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลวงัประจนั อ าเภอควนโดน 

จงัหวดัสตูล แห่ง 1 343,600                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 193,100                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควนกาหลง 

จงัหวดัสตูล แห่ง 1 193,100                      

กระทรวงกำรคลงั 1,288,000                 

กรมบญัชกีลาง 1,288,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,288,000                 

การบริหารและก ากบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั 1,288,000                 

การปรบัภาวะการคลงัใหเ้ขา้สู่สมดุล 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานคลงัจงัหวดัสตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล คนั 1 1,288,000                    
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กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 1,302,900                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 587,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 587,000                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 587,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 587,000                   

งบลงทนุ 587,000                   

ครุภณัฑ์ 87,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 37,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ นิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้

 จงัหวดัสตูล  ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน นิคมสรา้งตนเองพฒันา

ภาคใต ้จงัหวสัตูล ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 22,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา นิคม

สรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้จงัหวดัสตูล ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง เครื่อง 2 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมปรบัปรุงบา้นพกัผูป้กครอง นิคมสรา้งตนเอง

พฒันาภาคใต ้จงัหวดัสตูล  ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล หลงั 1 500,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 49,600                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 49,600                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 49,600                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 49,600                     

งบลงทนุ 49,600                     

ครุภณัฑ์ 49,600                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 49,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจกเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล  บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืง ตวั 1 19,300                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 470,712,000               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 73,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 73,600                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 73,600                     

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 73,600                     

งบลงทนุ 73,600                     

ครุภณัฑ์ 73,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลพมิาน  อ าเภอเมอืงสตูล  จงัหวดัสตูล ชดุ 2 73,600                        

กรมชลประทาน 443,290,200              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 99,639,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 54,639,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 54,639,000                

งบลงทนุ 54,639,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,639,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบประปาบา้นผงั 16 อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  

ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล รายการ 0 50,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,639,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายแคม้ป์ขี้พรา้อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายน า้ตกธารปลวิอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายคลองยา่บนอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตกรในเขตจงัหวดัสตูล ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล รายการ 0 139,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 45,000,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 45,000,000                

งบลงทนุ 45,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางคลองส่งน า้ 1L-LMC (ท่าแพร) 

ต าบลควนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสตูล  จงัหวดัสตูล  ระยะทาง 2.500 กม. รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางคลองส่งน า้ 2L- 1L-LMC (ท่าแพร)

 ต าบลควนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล  ระยะทาง 3.084 กม. รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางคลองส่งน า้ 1L- 1L-LMC (ท่าแพร)

 ต าบลควนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล  ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 15,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 330,113,800              
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 97,563,800                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 97,563,800                

งบลงทนุ 97,563,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 97,563,800                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 97,563,800                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้ฝายดุสน กม.0+080 คลอง 1R-LMC  ต าบล

บา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้บา้นกาแบง ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้คลอง LMC (ดุสน) กม.6+200 ต าบลยา่นซือ่ 

อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: คนัก ัน้น า้ฝัง่ซา้ยและอาคารประกอบคลองระบายสายใหญ่

 ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 0 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัสตูล รายการ 1 43,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายคลองท่าแพรพรอ้มระบบส่งน า้  โครงการ

ชลประทานสตูล ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล รายการ 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 25,020,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 1L-LMC (ท่าแพร)  โครงการ

ชลประทานสตูล ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล รายการ 1 2,450,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ LMC (ดุสน) ช่วง กม. 

7+650-8+000 โครงการชลประทานสตูล ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายน า้ปตร.บาโรย  โครงการ

ชลประทานสตูล ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายน า้ปตร.ท่าแพร  โครงการ

ชลประทานสตูล ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายน า้ทรบ.ปากคลองดุสน

  โครงการชลประทานสตูล ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล รายการ 1 120,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 1L-1L-LMC (ท่าแพร)  

โครงการชลประทานสตูล ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดระบบส่งน า้ ทรบ.เขาวงัประ  โครงการ

ชลประทานสตูล ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 2L-1L-LMC (ท่าแพร) 

โครงการชลประทานสตูล ต าบลควนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 1 4,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบายสายใหญ่ (ท่าแพร)  โครงการ

ชลประทานสตูล ต าบลควนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ LMC (ดุสน) ช่วง กม.11+500 - 

12+500  โครงการชลประทานสตูล ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั รายการ 1 2,550,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบบส่งน า้ ทรบ.หว้ยใหญ่  

โครงการชลประทานสตูล ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ LMC (ดุสน)  โครงการ

ชลประทานสตูล  ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองฉลงุ  โครงการ

ชลประทานสตูล ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 0 2,500,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 94,000,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 69,000,000                

งบลงทนุ 69,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 69,000,000                   
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 69,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายน า้ตกสายใจพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลควนกาหลง 

อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 24,000,000                   

รายการระดบัที2่: อาคารอดัน า้ส  านกัสงฆพ์ลบัพลาชยัพรอ้มระบบส่งน า้ 

ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 0 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นปนัจอร ์

ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล รายการ 0 20,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน า้จดืสตูล ต าบลละงู 

อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล รายการ 0 25,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 135,000,000              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 135,000,000              

งบลงทนุ 135,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 135,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 135,000,000                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้สนใหม่และอาคารประกอบ ต าบลแหลม

สน อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้พรอ้มอาคารประกอบต าบลควนขนั ต าบล

ควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้พรอ้มอาคารประกอบต าบลบา้นควน  

ระยะที่  1 ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 0 40,000,000                   

โครงการจดัการคุณภาพน า้ 3,550,000                 

การจดัการคุณภาพน า้ 3,550,000                 

งบลงทนุ 3,550,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,550,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารป้องกนัน า้เค็มขอนคลานตะวนัตก ต าบลขอนคลาน

 อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารป้องกนัน า้เค็มบา้นโคก ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล

 จงัหวดัสตูล รายการ 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารป้องกนัน า้เค็มทุ่งบุหลงั ต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอทุ่ง

หวา้ จงัหวดัสตูล รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารป้องกนัน า้เค็มขอนคลานตะวนัออก ต าบลขอน

คลาน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล รายการ 0 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 10,000,000                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 10,000,000                

บริหารจดัการน า้ภาคใต ้ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารอดัน า้คลองโตะ๊มายอ ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืง

สตูล จงัหวดัสตูล รายการ 0 10,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,537,400                 

การจดัการน า้ชลประทาน 3,537,400                 

การจดัการงานชลประทาน 3,537,400                 

งบลงทนุ 3,537,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,537,400                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทานสตูล 

ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 0 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,337,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 1,739,400                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1 

โครงการชลประทานสตูล ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล รายการ 0 287,600                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 .

โครงการชลประทานสตูล ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล รายการ 0 174,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 .

โครงการชลประทานสตูล ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล รายการ 0 204,300                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล รายการ 0 284,700                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3 .โครงการชลประทานสตูล ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน รายการ 0 453,300                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล รายการ 0 30,300                        

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3 โครงการชลประทานสตูล ต าบลควนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสตูล รายการ 0 55,200                        

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานสตูล ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 598,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืหนา้ ปตร.บาโรย .โครงการชลประทานสตูล

 ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล รายการ 0 130,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืหนา้ฝายคลองท่าแพร โครงการชลประทาน

สตูล ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล รายการ 0 273,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้บา้นน า้หรา .โครงการ

ชลประทานสตูล ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล รายการ 0 195,000                      

กรมประมง 179,500                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 170,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 170,000                   

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 170,000                   

งบลงทนุ 170,000                   

ครุภณัฑ์ 170,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 170,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์แบบสเตอริโอ ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุ

ถา่ยภาพระบบดจิติอล  ต าบลต ามะลงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 170,000                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,500                      

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 9,500                      

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลก าแพง อ าเภอละงู เครื่อง 1 9,500                         

กรมปศุสตัว ์ 2,639,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 200,000                   

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบริหาร

จดัการฟารม์อยา่งเป็นระบบ 200,000                   

เพิม่มลูค่าปศุสตัว ์ 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั เครื่อง 4 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,439,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 2,439,000                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล คนั 1 848,000                      

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 1,175,000                 

งบลงทนุ 1,175,000                 

ครุภณัฑ์ 1,175,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,175,000                    

รายการระดบัที1่: ใบมดีดนัหนา้ดนิ ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล คนั 1 1,100,000                    

พฒันาอาหารสตัว ์ 400,000                   

งบลงทนุ 400,000                   

ครุภณัฑ์ 400,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบดรมัโมเวอร ์ขนาดหนา้กวา้ง 1.30 

เมตร ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 400,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 16,000                        
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กรมพฒันาทีด่นิ 15,558,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,000,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 1,000,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัสตูล ไร่ 350 1,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,668,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 13,668,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 11,332,000                

งบลงทนุ 11,332,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,332,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,332,000                   

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัสตูล กลา้ 4000000 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัสตูล กลา้ 1000000 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดัสตูล ไร่ 2795 3,712,000                    

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 2,200,000                 

งบลงทนุ 2,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุง้กลุาด า จงัหวดัสตูล ไร่ 100 2,200,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 136,000                   

งบลงทนุ 136,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 136,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 136,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัสตูล ไร่ 80 136,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 890,000                   

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 890,000                   

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 890,000                   

งบลงทนุ 890,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 890,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 890,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล บ่อ 11 195,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ผุด อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัประจนั อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลควนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล บ่อ 1 17,800                        

กรมวชิาการเกษตร 8,000,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 8,000,300                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 7,006,300                 

วจิยัและพฒันา 7,006,300                 

งบลงทนุ 7,006,300                 

ครุภณัฑ์ 957,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดั คนั 1 957,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,049,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,094,800                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัคนงาน 5 ครอบครวั (ตอกเสาเขม็) ต าบลควนโดน

 อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล หลงั 1 3,094,800                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,954,500                    

รายการระดบัที1่: โรงสูบน า้พรอ้มระบบกรองและหอถงัสูง ต าบลควนโดน 

อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล แห่ง 1 2,954,500                    

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 994,000                   

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 994,000                   

งบลงทนุ 994,000                   

ครุภณัฑ์ 994,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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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 ต าบลต ามะลงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอ ชนิด 2 ตา ต าบลวงัประจนั 

อ าเภอควนโคน จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 180,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 359,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 359,800                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 359,800                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 359,800                   

งบลงทนุ 359,800                   

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

หวา้ ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 32,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 327,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 327,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานเกษตรอ าเภอละงู 

ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 327,400                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 538,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 483,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 483,000                   

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 483,000                   

งบอดุหนุน 483,000                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 483,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรตนัหยงโป-ฉลงุร่วมใจ 

จ ากดั ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ในการจดัหาตะกงยาง 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 แผ่น ชดุ 40 483,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 55,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 55,000                     

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 17,000                     

งบลงทนุ 17,000                     

ครุภณัฑ์ 17,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั ขนาด 

12,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล เครื่อง 1 17,000                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอ

เมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 16,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 73,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 73,600                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 73,600                     

จดัทีด่นิ 73,600                     

งบลงทนุ 73,600                     

ครุภณัฑ์ 73,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัสตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน

 อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 44,000                        

กระทรวงคมนำคม 673,477,200               

กรมเจา้ทา่ 2,100,000                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,000,000                 

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 2,000,000                 

การออกใบส าคญั 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตเ์รือตรวจการณ์เจา้ท่า 188 พรอ้มติดต ัง้ 

ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคสาขาสตูล จ.สตูล จ านวน ชดุ 1 2,000,000                    

กรมการขนส่งทางบก 2,560,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,190,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 1,190,000                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 1,190,000                 

งบลงทนุ 1,190,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,190,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,190,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,190,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ

 อ าเภอเมอืงสตูล  จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 199,329,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 62,800,000                

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 15,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมติร - ยา่นซือ่ จ. กม. 1.5 15,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 47,800,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 416 ตอน ฉลงุ - ละงู จ.สตูล แห่ง 1 15,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4362 ตอน นิคมควนกาหลง - นา

โตะ๊ขนุ จ.สตูล แห่ง 1 30,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 2,800,000                 

งบลงทนุ 2,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,800,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4362 ตอน นิคมควนกาหลง - นา

โตะ๊ขนุ จ.สตูล แห่ง 1 2,800,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 132,179,500              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 21,590,500                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 21,590,500                

งบลงทนุ 21,590,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,590,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงท่าแพ  แขวงทางหลวงสตูล จ.สตูล หลงั 1 1,190,500                    



14 / 88

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04910000 จงัหวดัสตูล

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังาน  แขวงทางหลวงสตูล จ.สตูล หลงั 1 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงท่าแพ แขวงทางหลวง

สตูล จ.สตูล หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 99,000,000                

บ ารุงรกัษาทางหลวง 99,000,000                

งบลงทนุ 99,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 99,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 99,000,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสตูล กม. 438 38,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสตอ - วงัประจนั จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอน ทุ่งต าเสา - สวนเทศ ตอน แห่ง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 416 ตอน ฉลงุ - ละงู ตอน 1 จ.สตูล แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอน ทุ่งต าเสา - สวนเทศ ตอน แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4184 

ตอน ควนสตอ - วงัประจนั ตอน 1 จ.สตูล แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4184 

ตอน ควนสตอ - วงัประจนั ตอน 2 จ.สตูล แห่ง 1 3,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 11,589,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 11,589,000                

งบลงทนุ 11,589,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,589,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,589,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมติร - ยา่นซือ่

 และสายทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ยา่นซือ่ - ต ามะลงั จ. สตูล แห่ง 3 637,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมติร

 ตอน 1 จ. สตูล แห่ง 1 1,934,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมติร

 ตอน 2 จ. สตูล แห่ง 1 1,660,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ารวมมติร, 

สายทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมติร - ยา่นซือ่, สายทางหลวง

หมายเลข 406 ตอน ยา่นซือ่ - ต ามะลงั และสายทางหลวงหมายเลข 4128 

ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว จ. สตูล แห่ง 5 825,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ยา่นซือ่ - ต ามะลงั จ. แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 416 ตอน ฉลงุ - ละงู ตอน 1 จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 416 ตอน ฉลงุ - ละงู ตอน 2 จ. แห่ง 1 1,335,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 416 ตอน ละงู - สามแยก ตอน 1 แห่ง 1 1,200,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,350,000                 

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงสตูล 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 469,487,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 184,326,000              
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โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 166,455,000              

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 166,455,000              

งบลงทนุ 166,455,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 166,455,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 162,000,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองต ามะลงั อ.เมอืง จ.สตูล ม. 801 102,000,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองดู อ.ละงู จ.สตูล ม. 1320 60,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 4,455,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มคลองต ามะ

ลงั อ.เมอืง จ.สตูล 0 2,805,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มคลองดู อ.

ละงู จ.สตูล 0 1,650,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 9,471,000                 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 9,471,000                 

งบลงทนุ 9,471,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,471,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,471,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.416 - น า้ตกวงัสายทอง - น า้ตกวงัสาย

ธาร อ.ละงู จ.สตูล กม. 1.09 4,389,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4137 - บ.ผงั 120 อ.ควนกาหลง จ.สตูล กม. 1.275 5,082,000                    

โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 2,400,000                 

ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 2,400,000                 

งบลงทนุ 2,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,400,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจอสงัหาริมทรพัยถ์นนสายเลีย่งเมอืง

ทุ่งหวา้ อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 0 2,400,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 6,000,000                 

ขยายความกวา้งสะพาน 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สต.5008 แยกทาง

หลวงชนบท สต.3014 - ถ า้ภูผาเพชร อ.มะนงั จ.สตูล แห่ง 2 6,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 258,851,000              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 20,630,800                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 14,000,000                

งบลงทนุ 14,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.สต.3007 - บ.เหนือคลอง อ.ละงู จ.สตูล กม. 1.8 14,000,000                   

พฒันาสะพานขนาดกลาง 2,660,000                 

งบลงทนุ 2,660,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,660,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,660,000                    
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รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองธรรมชาติ สาย สต.3007 แยก ทล.416 -

 บ.สะพานวา (กม.ที่ 25+980) อ.ละงู, ทุ่งหวา้ จ.สตูล ม. 12 2,660,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 3,970,800                 

งบลงทนุ 3,970,800                 

ครุภณัฑ์ 70,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสตูล ชดุ 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทสตูล แห่ง 1 3,400,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทละงู แขวงทางหลวงชนบทสตูล แห่ง 1 500,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 190,270,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 190,270,000              

งบลงทนุ 190,270,000              

ครุภณัฑ์ 8,171,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,521,000                    

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทสตูล คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนและแรงระเบดิ แขวงทางหลวง

ชนบทสตูล คนั 1 4,419,000                    

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

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสตูล คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 182,099,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 182,099,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 416

 - ถ า้เจด็คต อ.ละงู, ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

4137 - น า้ตกดาวกระจาย อ.ควนโดน, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

4137 - เทศบาลต าบลควนโดน อ.ควนกาหลง, ควนโดน จ.สตูล แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 416

 - บา้นปาลม์ 4 อ.ละงู, ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 416

 - บา้นปาลม์ 4 อ.ละงู, ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 416

 - บา้นปาลม์ 4 อ.ละงู, ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 416

 - บา้นปาลม์ 4 อ.ละงู, ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 4,000,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 416

 - บา้นซอย 4 อ.ท่าแพ, ควนกาหลง จ.สตูล แห่ง 1 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 416

 - บา้นทุ่งบุหลงั อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล แห่ง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 416

 - บา้นสาคร อ.ท่าแพ, ละงู จ.สตูล แห่ง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

4137 - น า้ตกดาวกระจาย อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

4137 - น า้ตกดาวกระจาย อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 6,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

4137 - บา้นปากคอก อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 2,829,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

4137 - บา้นปากคอก อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 

4052 - บา้นบากนัโตะ๊ทดิ อ.ละงู จ.สตูล แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 

4137 - บา้นผงั 120 อ.ควนกาหลง จ.สตูล แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.5008 แยกทางหลวงชนบท สต.

3014 - ถ า้ภูผาเพชร อ.มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.5025 แยกทางหลวงชนบท สต.

3007 - บา้นเหนือคลอง อ.ละงู, มะนงั, ควนกาหลง จ.สตูล แห่ง 1 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.5041 แยกทางหลวงชนบท สต.

4004 - บา้นผงั 6 อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.5043 แยกทางหลวงชนบท สต.

5041 - บา้นศาลเจา้ อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.5043 แยกทางหลวงชนบท สต.

5041 - บา้นศาลเจา้ อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.5041 แยกทางหลวงชนบท สต.

4004 - บา้นผงั 6 อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 416

 - บา้นโคกทราย อ.เมอืง จ.สตูล แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สต.5044 แยกทางหลวงชนบท สต.

3007 - บา้นผงัปาลม์ 7 อ.ละงู, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สต.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บา้น

ลาหงา อ.ละงู จ.สตูล กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สต.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4137 - บา้น

ปากคอก อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สต.5025 แยกทางหลวงชนบท สต.3007 - บา้น

เหนือคลอง อ.ละงู, มะนงั, ควนกาหลง จ.สตูล กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสตูล กม. 536 23,970,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 47,950,200                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 46,903,300                

งบลงทนุ 46,903,300                

ครุภณัฑ์ 1,100,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร แขวงทาง

หลวงชนบทสตูล ชดุ 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบ

พกพา แขวงทางหลวงชนบทสตูล ชดุ 1 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,803,300                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 45,803,300                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สต.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บา้น

สะพานวา อ.ละงู, ทุ่งหวา้ จ.สตูล แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.3016 แยกทาง

หลวงหมายเลข 406 - บา้นกบุงัปะโหลด อ.เมอืง, ควนโดน จ.สตูล แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4137 - บา้นปากคอก อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.3005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 406 - บา้นทุ่ง อ.เมอืง, ควนโดน จ.สตูล แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.3007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 416 - บา้นสะพานวา อ.ละงู, ทุ่งหวา้ จ.สตูล แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.5008 แยกทาง

หลวงชนบท สต.3014 - ถ า้ภูผาเพชร อ.มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.4040 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4051 - บา้นหาดทรายยาว อ.เมอืง จ.สตูล แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.4004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4137 - น า้ตกดาวกระจาย อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.3016 แยกทาง

หลวงหมายเลข 406 - บา้นกบุงัปะโหลด อ.เมอืง, ควนโดน จ.สตูล แห่ง 1 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.3012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 416 - บา้นคลองกรวด อ.เมอืง, ควนโดน, ควนกาหลง จ. แห่ง 2 3,563,900                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.4004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4137 - น า้ตกดาวกระจาย อ.ควนกาหลง, มะนงั จ.สตูล แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สต.3018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 416 - บา้นตนัหยงละไน ้อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล แห่ง 1 1,660,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทสตูล แห่ง 1 4,629,400                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทสตูล แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 26,310,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,150,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,150,000                 

งบลงทนุ 2,150,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,150,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,150,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สต.

3039 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บา้นสาคร อ.ละงู, ท่าแพ จ.สตูล แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สต.

4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4052 - บา้นบากนัโตะ๊ทดิ อ.ละงู จ.สตูล แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สต.

6031 บา้นบ่อเจด็ลูก - บา้นบุโบย อ.ละงู จ.สตูล แห่ง 1 900,000                      
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โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 14,160,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 14,160,000                

งบลงทนุ 14,160,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,160,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,160,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สต.

3024 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บา้นผงัปาลม์ 4 อ.ละงู, ควนกาหลง, แห่ง 1 4,720,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สต.

3026 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บา้นซอย 4 อ.ท่าแพ, ควนกาหลง จ. แห่ง 1 4,720,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สต.

3038 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บา้นทุ่งริ้น อ.ท่าแพ จ.สตูล แห่ง 1 4,720,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 5,000,000                 

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย สต.3026 แยกทาง

หลวงหมายเลข 416 - บา้นซอย 4 อ.ท่าแพ, ควนกาหลง จ.สตูล แห่ง 1 5,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 5,000,000                 

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย สต.3016 แยกทางหลวง

หมายเลข 406 - บา้นกบุงัปะโหลด อ.เมอืง, ควนโดน จ.สตูล แห่ง 1 5,000,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 11,163,400                

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 2,939,300                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 789,200                   

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

งบด าเนินงาน 789,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 789,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

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                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 906,000                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 906,000                   

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคใต)้ 906,000                   

งบด าเนินงาน 906,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 906,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 334,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 85,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 265,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 40,800                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,244,100                 

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 1,244,100                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 1,244,100                 

งบลงทนุ 1,244,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,244,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,244,100                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัสตูล ไร่ 825 957,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัสตูล กลา้ 99000 287,100                      

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 2,462,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,462,000                 

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 2,462,000                 

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 2,462,000                 

งบลงทนุ 2,462,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,462,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,462,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นทุ่งทะนาน หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นท่านา หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอหวา้ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นทุ่งบุหลงั หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอหวา้ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นสุไหงมูโซะ๊ หมู่ที่ 5 ต าบลแหลมสน อ าเภอ

ละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นสนใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู แห่ง 1 492,400                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 1,821,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,199,100                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 1,199,100                 

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 1,199,100                 

งบลงทนุ 1,199,100                 

ครุภณัฑ์ 1,199,100                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,199,100                    
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รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดัสตูล ชดุ 1 1,199,100                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 300,000                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 300,000                   

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาคใต)้ 300,000                   

งบอดุหนุน 300,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัสตูล 0 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 321,900                   

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 321,900                   

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 227,900                   

งบลงทนุ 227,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 227,900                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 73,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมโรงเกบ็รถยนตแ์ละพสัดุ (สต.1130) 

เขตหา้มลา่สตัวป่์าหนองปลกัพระยาและเขาระยาบงัสา  จงัหวดัสตูล แห่ง 1 73,700                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 154,200                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสตูล กโิลเมตร 30 154,200                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 94,000                     

งบลงทนุ 94,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 94,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 94,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัสตูล ไร่ 200 94,000                        

กรมป่าไม ้ 3,941,100                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 318,000                   

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 318,000                   

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 318,000                   

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 248,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัสตูล หมู่บา้น 4 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัสตูล หมู่บา้น 10 200,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,170,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 1,170,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 1,170,000                 

งบลงทนุ 1,170,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,170,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,170,000                    

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

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,436,000                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,436,000                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 569,700                   
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งบด าเนินงาน 432,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 432,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 398,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 16,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 18,300                        

งบลงทนุ 87,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 87,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 87,000                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสตูล กลา้ 30000 87,000                        

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัสตูล หมู่บา้น 1 50,000                        

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคใต ้ 866,300                   

งบด าเนินงาน 346,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 346,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 139,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 196,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500                           

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500                           

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ จงัหวดัสตูล กโิลเมตร 1 400,000                      

งบอดุหนุน 120,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,017,100                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 1,017,100                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,017,100                 

งบลงทนุ 1,017,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,017,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,017,100                    

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

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัสตูล ไร่ 4 2,000                         

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสตูล กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสตูล กลา้ 252000 730,800                      

กระทรวงพลงังำน 4,381,300                 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 795,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 795,000                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 795,000                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 795,000                   
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งบลงทนุ 795,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 795,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 795,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานพลงังานจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 795,000                      

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 3,586,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,586,300                 

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 3,586,300                 

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 3,586,300                 

งบลงทนุ 3,586,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,586,300                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,586,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

ที่วา่การอ าเภอ ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล สถานี 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

บา้นบ่อเจด็ลูก ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล สถานี 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงเครื่องกงัหนัน า้และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้คลองดุสน ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควน

กาหลง จงัหวดัสตูล โครงการ 1 3,188,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้คลองดุสน ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล โครงการ 1 28,300                        

กระทรวงมหำดไทย 516,505,400               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 7,183,200                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 208,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 208,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 208,000                   

งบรายจ่ายอื่น 208,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 208,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 6,135,200                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 6,135,200                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 2,635,200                 

งบลงทนุ 2,635,200                 

ครุภณัฑ์ 2,635,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,635,200                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 2,635,200                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 43,905,900                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 1,920,000                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 1,920,000                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 1,920,000                 

งบลงทนุ 1,920,000                 

ครุภณัฑ์ 1,920,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

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

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

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 41,487,400                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 41,487,400                

การบริหารงานอ าเภอ 41,487,400                

งบลงทนุ 41,487,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,487,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,991,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้ที่วา่การอ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,825,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้กองรอ้ย อส.อ าเภอควนกาหลง แห่ง 1 1,979,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณที่วา่การอ าเภอควนโดน จงัหวดั แห่ง 1 6,622,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 152,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันก์องรอ้ย อส.อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 2,177,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 476,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล แห่ง 1 956,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,193,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานจอดรถหนา้ที่วา่การอ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารละหมาดที่วา่การอ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 609,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,496,200                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถศาลาประชาคมอ าเภอควนกาหลง แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. หนา้บา้นขา้ราชการอ าเภอควนกาหลง 

จงัหวดัสตูล แห่ง 1 171,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ขา้งบา้นพกันายอ าเภอควนกาหลง แห่ง 1 464,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอควนกาหลง แห่ง้ 1 235,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ขา้งสนามที่วา่การอ าเภอควนกาหลง แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. หนา้ศาลาประชาคมอ าเภอควนกาหลง

 จงัหวดัสตูล แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,271,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้พรอ้มป้ายที่วา่การอ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,396,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 397,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถที่วา่การอ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,822,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถหอประชมุอ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,196,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพื้นหนา้ที่วา่การอ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 175,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้พรอ้มป้ายที่วา่การอ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 708,100                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หอประชมุอ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,766,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัปลดัอ าเภออาวุโสอ าเภอเมอืงสตูล แห่ง 1 811,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั แห่ง 1 73,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคูระบายน า้ที่วา่การอ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 490,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคูระบายน า้หอประชมุอ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 361,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานรอบอาคารหอประชมุอ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,913,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้พรอ้มป้ายที่วา่การอ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,285,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,935,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเวทอีเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 956,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้หนา้ที่วา่การอ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 430,900                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 498,500                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 498,500                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 498,500                   

งบลงทนุ 498,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 498,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 498,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 9 สาขาจงัหวดัสตูล อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 498,500                      

กรมการพฒันาชมุชน 2,929,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,929,000                 

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 2,929,000                 

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 2,929,000                 

งบลงทนุ 2,929,000                 

ครุภณัฑ์ 814,000                      

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 านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสตูล  

ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล คนั 1 814,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,115,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 183,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัพฒันาการจงัหวดัสตูล ส านกังานพฒันา

ชมุชนจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 183,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,932,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยเ์รียนรูทุ้นชมุชน ต าบลละงู อ าเภอละงู หลงั 1 1,932,000                    

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 800,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 800,000                   

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 800,000                   

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 800,000                   

งบลงทนุ 800,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 800,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

 ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 800,000                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 213,633,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 181,210,400              

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 181,210,400              

ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 181,210,400              

งบลงทนุ 181,210,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 181,210,400                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 181,210,400                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์

ริมคลองม าบงั บริเวณขา้งส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล ความยาว 175 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองละงู บริเวณ

ชมุชนขนมจนี หมู่ที่ 3 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 360 แห่ง 1 12,366,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองละงู บา้นคลอง

ขดุ หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 1 ) ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 300 แห่ง 1 10,305,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์

ริมคลองม าบงัเชือ่มคลองตายาย ซอยผลทว ีต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัสตูล ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 12,881,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์

ริมคลองม าบงั บริเวณโครงการจดัรูปที่ดนิฯ ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัสตูล ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 12,881,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองละงู บา้นในใส

 หมู่ที่ 15 ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 350 เมตร แห่ง 1 12,023,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองละงู บา้นวงั

ช่อนชยั หมู่ที่ 17 ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 350 เมตร แห่ง 1 12,023,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองละงู บริเวณ

ชมุชนตลาดสดพฒันา หมู่ที่ 3 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความ แห่ง 1 10,305,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองละงู บา้นคลอง

ขดุ หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 300 แห่ง 1 10,305,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละงู บา้นคลองขดุ

 หมู่ที่ 9 (จดุที2่ หลงัปัม๊ปตท.) ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว แห่ง 1 4,500,000                    
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รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์

คลองม าบงั (โครงการจดัรูปฯ) หมู่ที่ 4 ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล 

จงัหวดัสตูล ช่วงที่ 2 ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 17,360,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์

คลองม าบงั หวัสะพานซอยทรายทอง หมู่ที่ 7 ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืง

สตูล จงัหวดัสตูล ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 17,770,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์

ริมคลองม าบงั หมู่ที่ 2 บา้นกะดุ ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล

 ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 4,270,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละงูจากบริเวณกุ

โบร ์- สวนสาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง หมู่ที่ 3 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู 

จงัหวดัสตูล ช่วงที่ 1  ความยาว 500  เมตร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละงู หมู่ที่ 15 

บา้นในใส - หมู่ที่ 17 บา้นวงัช่อนชยั ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ช่วง

ที่ 1 ความยาว 500  เมตร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละงู หมู่ที่ 3 บา้น

เกาะยวน ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 400  เมตร แห่ง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ชายหาดบางศิลา ต าบล

ละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ชายทะเล บา้นทุ่งสะโบะ๊

 หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ความยาว 480 เมตร แห่ง 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์

คลองตายาย ช่วงที่ 1 ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ความยาว แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละงู จากบริเวณ

ชมุชนขนมจนี หมู่ที่ 3 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ความยาว 350 แห่ง 1 4,200,000                    

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 13,000,000                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 13,000,000                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 13,000,000                

งบลงทนุ 13,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เพือ่การท่องเที่ยว ชมุชนต าบล

ตนัหยงโป ตามโครงการศึกษาออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนชายแดน แห่ง 1 13,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 6,222,700                 

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 3,000,000                 

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนจงัหวดัสตูล แห่ง 1 3,000,000                    

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 3,222,700                 

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 3,222,700                 

งบรายจ่ายอื่น 3,222,700                 

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัสตูล รายการ 1 3,222,700                    
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 10,000,000                

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 10,000,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีด

ระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชน จงัหวดัสตูล แห่ง 1 10,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,200,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 3,200,000                 

บริการดา้นช่าง 3,200,000                 

งบลงทนุ 3,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,200,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล แห่ง 1 3,200,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 248,054,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 618,100                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 618,100                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 618,100                   

งบลงทนุ 618,100                   

ครุภณัฑ์ 618,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 154,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 7 154,700                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 7 30,100                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 7 38,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล

 ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตวั 14 23,800                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั ชดุ 7 20,300                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 14 42,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 463,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 7 463,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 7 154,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล 

ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 7 112,000                      
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รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบล

พมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 7 63,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอ ชดุ 14 53,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั เครื่อง 14 81,200                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 246,741,100              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 3,041,400                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 3,041,400                 

งบอดุหนุน 3,041,400                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,041,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 3,041,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 52 

เมตร  หมู่ที่ 4 ต าบลเขาขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอละงู แห่ง 1 732,400                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 

ชมุชนศาลากนัตง เทศบาลเมอืงสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล แห่ง 1 2,309,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 126,588,800              

การแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 126,588,800              

งบอดุหนุน 126,588,800              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 126,588,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัชดเชยรายไดท้ี่ลดลงจากเหตุการณ์

ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 316472 126,588,800                 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 5,373,600                 

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 5,373,600                 

งบอดุหนุน 5,373,600                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,373,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 5,373,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นแป-ระเหนือ ต าบลแป-ระ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบถงัเหลก็ทรงแชมเปญ

 หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งวมิาน ต าบลบา้นควน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นควน

 อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,650,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,258,700                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,258,700                 

งบอดุหนุน 1,258,700                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,258,700                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,258,700                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซอย  7 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสวน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

นิคมพฒันาภาคใต ้ 3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นควน

โดน เทศบาลต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลวงั

ประจนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัประจนั อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควนโตะ๊

เหลง องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิดา

รุลฮูดาย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิกา

รุศศอลฮินี องคก์ารบริหารส่วนต าบลยา่นซือ่ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลท่า

แพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองบนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

บา้นเกาะไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

บา้นควนพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทุ่งหวา้ เทศบาลต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขอน

คลาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลทุ่ง

บุหลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัเจริญ

ราษฎร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาแดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแก่บ่อหนิ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ผงั 18 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ผงัปาลม์ 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เกตรี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใหม่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หมู่ 1 

บา้นฉลงุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตนัหยง

โป องคก์ารบริหารส่วนต าบลตนัหยงโป อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต ามะลงั

ใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลต ามะลงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลคลองขดุ เทศบาลต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิดา

รุลญนันะห ์เทศบาลต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

บา้นโคกทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิบา้

นยะระโตดใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงสตูล เทศบาลเมอืงสตูล อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ตนัหยงกาโบย องคก์ารบริหารส่วนต าบลปูยู อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเจะ๊บลิงั เทศบาลต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลฉลงุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

บา้นปากปิง องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        
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04910000 จงัหวดัสตูล

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิบู

รุลมูบนี องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวัควน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ผุด อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปากบารา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองขดุ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

บา้นกาแบง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลก าแพง เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมอืงสตูล เทศบาลเมอืงสตูล อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งบุหลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอทุ่ง ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 2,400,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 2,400,000                 

งบอดุหนุน 2,400,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 108,078,600              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 100,513,000              

งบอดุหนุน 100,513,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,513,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 100,513,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สต.ถ.25003 สายบา้นทุ่งนุย้ - บา้นโตน บา้นโตน

ปาหนนั หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งนุย้ พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,020 ตร.ม. องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล สาย 1 3,275,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สต.ถ.23014 สายโรงรม-กโุบร ์บา้นท่าน า้เค็มใต ้หมู่ที่ 1 ต าบลท่าแพ 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,885 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล สาย 1 5,642,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สต.ถ.24015 ซอยสมานมติร 1 ซอย 2 สายสมานมติร 1 ซอย 2 หมู่ที่ 2

 บา้นป่าเสมด็ ต าบลท่าเรือ กวา้ง 4 เมตร ยาว 488 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ าเภอ สาย 1 966,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สต.ถ.3301 สายซอยควนปริง บา้นคลองหว้ยบ่า หมู่ที่ 2 ต าบลป่าแก่บ่อ

หนิ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแก่บ่อหนิ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล สาย 1 9,987,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สต.ถ. สาย 34045 สายปาลม์ 5 ตก บา้นผงัปาลม์ 4 หมู่ที่ 3ต าบล

ปาลม์พฒันา กวา้ง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้ง

ละ 0.25 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั สาย 1 2,299,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สต.ถ.41001 สายสนใหม่ - สนกลาง - บุโบย บา้นสนใหม่ 

หมู่ที่ 6 - บา้นสนกลาง หมู่ที่ 4 - บา้นบุโบย หมู่ที่ 3 กวา้ง 5 เมตร ยาว 

3,726 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสน อ าเภอ สาย 1 8,513,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง สายทางเขา้บา้นในเมอืง

 หมู่ที่ 3 บา้นเกาะยวน ต าบลละงู กวา้ง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 0.50 เมตร จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,575 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล สาย 1 3,704,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สต.ถ.40007 สายท่านดั บา้นทางยาง หมูที่ 7 กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาคร สาย 1 5,086,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนางแกว้-บา้นลาน

เสอื บา้นทุ่งนางแกว้ หมู่ที่ 5 ต าบลน า้ผุด กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร

 หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 4,341,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สต.ถ.14003 สายบา้นซอย 6 - ปลกัหวา้ หมู่ที่ 4 ต าบลควน

กาหลง กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่รวม

ไม่นอ้ยกวา่ 9,040 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนกาหลง สาย 1 6,646,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

คลองล าโลน หมู่ที่ 5 - บา้นผงั 41 หมู่ที่ 3 ต าบลอใุดเจริญ กวา้ง 6 เมตร

 ระยะทาง 740 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 4,440 ตารางเมตร หนา

 0.05 เมตร พรอ้มท่อระบายน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลอใุดเจริญ สาย 1 3,491,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สต.ถ.1-0031 สายบา้นเกาะใหญ่-บา้นบูเกต็ยามู กวา้ง 

6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1,865 เมตร หรือมพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 14,920 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 

อ าเภอควนกาหลง,ควนโดน จงัหวดัสตูล สาย 1 9,998,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรพาราแอลฟลัท์

คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 416 - บา้นบาราย ีหมู่ที่ 7 บา้นบา

ราย ีต าบลนาทอน ระยะทาง 2,216 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 1 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 17,728 ตารางเมตร หนา 

0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล สาย 1 8,202,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04910000 จงัหวดัสตูล

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิถนนปูพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

โซน 1 บา้นฉลงุ หมู่ที่ 2 ต าบลฉลงุ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สต.ถ.7007 ,

สต.ถ.7009 ,สต.ถ.70010, สต.ถ.70012, สต.ถ.70014, สต.ถ.70015 

หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 9,357.50 ตารางเมตร เทศบาลต าบลฉลงุ สาย 1 5,225,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรชนิดพาราเอสฟสัท์

คอนกรีต สายโรงรม รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สต.ถ.17007 บา้นหว้ยลกึ 

หมู่ที่ 6 ต าบลควนโพธิ์ กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 1,470 เมตร หรือมพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,145 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนโพธิ์ สาย 1 3,287,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายลู

โบะ๊บาตู - ทุ่งวมิาน หมู่ที่ 1 - 2 บา้นลูโบะ๊บาตู ต าบลบา้นควน หรือมี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 16,642 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล สาย 1 7,977,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายถนนสูแพท หมู่ที่ 3,4 ต าบลก าแพง หนา 0.05 เมตร มพีื้นที่รวม

ไม่นอ้ยกวา่ 5,500 ตารางเมตร เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดั สาย 1 9,528,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สต.ถ.90034 สายทอนอดุม หมู่ที่ 2 บา้นท่าแลหลา 

ต าบลก าแพง กวา้ง 5 เมตร ยาว 490 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

2,450 ตารางเมตร ระยะทาง 0.490 กโิลเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 2,346,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 7,565,600                 

งบอดุหนุน 7,565,600                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,565,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 7,565,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไร่ทวน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลฉลงุ เทศบาลต าบล

ฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกาเดะ๊ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 3,032,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 695,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 695,000                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 521,800                   

งบลงทนุ 521,800                   

ครุภณัฑ์ 365,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 328,600                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน

 อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 240,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอ

เมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล  เครื่อง 1 28,600                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 37,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบล

พมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 น้ิว

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง

สตูล จงัหวดัสตูล จอ 1 9,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 156,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมหลงัคาส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่อ าเภอทุ่งหวา้ ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 27,000                        

รายการระดบัที1่: จดัจา้งท าตูเ้กบ็เอกสารส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่อ าเภอเมอืงสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 129,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 173,200                   

งบลงทนุ 173,200                   

ครุภณัฑ์ 173,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 173,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบล

พมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 14 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 4 44,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 4 15,200                        

กระทรวงยตุธิรรม 2,107,600                 

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 28,100                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 28,100                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 28,100                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 28,100                     

งบลงทนุ 28,100                     

ครุภณัฑ์ 28,100                        
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ครุภณัฑส์ านกังาน 28,100                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสตูล  ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืง ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัสตูล  ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 8,500                         

กรมราชทณัฑ์ 2,079,500                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,123,200                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 1,123,200                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 1,123,200                 

งบลงทนุ 1,123,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,123,200                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,123,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าจงัหวดัสตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง

สตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,123,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 956,300                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 956,300                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 956,300                   

งบลงทนุ 956,300                   

ครุภณัฑ์ 956,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 643,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง เรือนจ าจงัหวดัสตูล  ต าบลพมิาน 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 59 472,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัสตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี เรือนจ าจงัหวดัสตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอ

เมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 3 51,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,130

 ลติรต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัสตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 16,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กโิลวตัต ์เรือนจ าจงัหวดัสตูล

  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 57,500                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 239,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโทรศพัทห์อ้งเยีย่มญาติผูต้อ้งขงั  เรือนจ า

จงัหวดัสตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ระบบ 1 239,800                      

กระทรวงแรงงำน 4,026,400                 

กรมการจดัหางาน 2,413,600                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,094,100                 

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                        
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,500                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,500                      

งบด าเนินงาน 8,500                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,500                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,900                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,900                         

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 1,784,600                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,784,600                 

งบด าเนินงาน 1,784,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,687,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 642,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 96,200                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 96,200                        

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                        
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รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,200                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 173,400                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 173,400                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 173,400                   

งบลงทนุ 173,400                   

ครุภณัฑ์ 173,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 173,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

สตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

สตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 3 141,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 764,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 764,800                   

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 764,800                   

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 404,000                   

งบลงทนุ 404,000                   

ครุภณัฑ์ 404,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 404,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน แบบอนิเวอรเ์ตอร ์

ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืง

สตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 76,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนตข์นาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ 

(ขบัเคลือ่นดว้ยสายพาน) ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล คนั 4 176,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนตข์นาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา (ใช ้

หวัฉีดอเิลก็ทรอนิกส)์  ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล คนั 4 152,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 360,800                   

งบลงทนุ 360,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 360,800                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 360,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงป้ายชือ่ส านกังาน ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล

 จงัหวดัสตูล แห่ง 1 332,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเขา้อาคารอ านวยการ ต าบลคลองขดุ อ าเภอ

เมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 28,000                        

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 848,000                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ของ

 ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสตูล  ต าบลคลองขดุ คนั 1 848,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 246,600                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 237,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 237,000                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 237,000                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 217,200                   

งบลงทนุ 217,200                   

ครุภณัฑ์ 217,200                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 192,700                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสตูล  ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสตูล  

ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 4 ลิ้นชกั  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสตูล 

 ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สตูล  ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สตูล  ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

450 ลติรต่อนาท ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสตูล  ต าบลคลองขดุ อ าเภอ

เมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 19,800                     

งบลงทนุ 19,800                     

ครุภณัฑ์ 19,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 19,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัสตูล  ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 19,800                        

กรมศิลปากร 9,600                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 9,600                      

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 9,600                      

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 9,600                      

งบลงทนุ 9,600                      

ครุภณัฑ์ 9,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,600                         

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้รอ้น  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ สตูล  ต าบล

พมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ถงั 1 9,600                         

กระทรวงศึกษำธิกำร 741,385,354               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 386,618,900              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,335,100                 

โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,335,100                 

จดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,335,100                 

งบรายจ่ายอื่น 2,335,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาตลอดชวีติในสถาบนัศึกษา 0 41,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมภาษาเพือ่การเรียนรูแ้ละสือ่สาร 0 1,093,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการกฬีา กศน.สายสมัพนัธช์ายแดนใต ้ 0 345,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการลูกเสอื กศน.ชายแดนใต ้ 0 854,700                      
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แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 374,500                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 374,500                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 374,500                   

งบรายจ่ายอื่น 374,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 374,500                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 63,330,000                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 63,330,000                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 19,113,500                

งบอดุหนุน 19,113,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 19,113,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 6,961,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 12,152,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 44,216,500                

งบอดุหนุน 44,216,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 44,216,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 16,112,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 28,104,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 336,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 336,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 336,000                   

งบรายจ่ายอื่น 336,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 336,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 314,541,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 314,541,200              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 9,181,900                 

งบอดุหนุน 9,181,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,181,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,470,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,537,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 6,174,200                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 305,359,300              

งบอดุหนุน 305,359,300              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 305,359,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 264,834,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 13,711,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 7,502,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 7,210,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 12,099,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,702,100                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 3,146,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 3,146,500                 

งบลงทนุ 3,146,500                 

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

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล 

ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล 

ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล 

ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล ต าบล

พมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล 

ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล ต าบล

พมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 3 12,900                        รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล 

จงัหวดัสตูล 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล ต าบล

พมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง

สตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล 

จงัหวดัสตูล 

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล ต าบล

พมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,883,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,594,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภายในอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล   

ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 1 1,138,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สตูล   ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 1 225,400                      



43 / 88

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04910000 จงัหวดัสตูล

รายการระดบัที1่: ต่อเติมกนัสาดหลงัคาส านกังานศึกษาธกิาคจงัหวดัสตูล   

ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 1 230,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 288,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล   

ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล รายการ 1 288,500                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 556,100                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 556,100                   

งบลงทนุ 556,100                   

ครุภณัฑ์ 556,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 556,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล เครื่อง 21 336,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 21 79,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล 

ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 352,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 352,000                   

งบลงทนุ 352,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 352,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 352,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กศน.อ าเภอควน

กาหลง ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล แห่ง 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหนา้ต่างอาคารเรียน กศน.อ าเภอควนกาหลง 

ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล แห่ง 1 194,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 197,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 197,000                   

งบลงทนุ 197,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 197,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 197,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งน า้ชาย - หญงิหอ้งสมดุ

ประชาชนอ าเภอทุ่งหวา้ ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 77,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอควนกาหลง

 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล แห่ง 1 119,100                      
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นกัเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ดร้บัการอดุหนุน 1,450,500                 

สนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นทีเ่สี่ยงภยั 1,450,500                 

งบลงทนุ 1,450,500                 

ครุภณัฑ์ 1,450,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,000 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 100 กโิลวตัต ์เครื่องยนตเ์บนซนิ 

แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ

 อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล คนั 1 1,280,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 141,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตวั 1 28,800                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 303,269,154              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,010,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,010,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,010,154                 

งบด าเนินงาน 1,010,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,010,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,010,154                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 44,450,500                

โครงการพื้นฐานเพือ่การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 44,450,500                

พื้นฐานเพือ่การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 44,450,500                

งบลงทนุ 44,450,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,450,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,717,800                   

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นทุ่งวมิาน 

ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกันกัเรียนแบบพเิศษ โรงเรียนละงูพทิยาคม 

ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล หลงั 1 16,117,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,869,000                    

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

ทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลท่าเรือ

 อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นทุ่งริ้น ต าบล

สาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 393,000                      

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

คลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 393,000                      

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

ชยัพฒันา ต าบลปูยู อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 393,000                      

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

ก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นโกตา ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นน า้หรา ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล หลงั 1 4,028,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,420,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกตรี ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 113,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัพะเนียด ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั แห่ง 1 155,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะยะระโตดนุย้ ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอ แห่ง 1 111,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตนัหยงกลงิ ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล แห่ง 1 153,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตนัหยงอมุาชยัพฒันา ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอ แห่ง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะสาหร่ายชยัพฒันา ต าบลเกาะสาหหร่าย แห่ง 1 177,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาญ ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดาหล า ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 139,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อหนิ ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนางแกว้ ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 138,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปาเตะ๊ ต าบลเจบ๊ลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 113,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฉลงุ ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล แห่ง 1 226,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเจะ๊บลิงั ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั แห่ง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกาลนัยตีนั ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนเก ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 233,000                      



46 / 88

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04910000 จงัหวดัสตูล

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตนัหยงละไน ้ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนกลาง ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดั แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าแลหลา ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตูแตหร า ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโกตา ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าฝาง ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็ มติรภาพที่ 114 ต าบลก าแพง อ าเภอ แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลละงู ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากปิง ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 113,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไสใหญ่ ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 127,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองขดุ ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล แห่ง 1 129,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนา้เมอืง ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ สพป.สตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,482,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลควนโดน ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน แห่ง 1 89,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดูสน ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบูเกตยามู ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน แห่ง 1 99,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนโตะ๊เหลง ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน แห่ง 1 112,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๔๐ (บา้นควนโพธิ์) ต าบลควนโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหนือคลอง ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง แห่ง 1 113,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาไคร ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลุม่5ประชารฐั ต าบลควนกาหลง อ าเภอควน แห่ง 1 113,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต ้1 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควน แห่ง 1 113,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนขนั ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั แห่ง 1 404,200                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04910000 จงัหวดัสตูล

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาลาน ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั แห่ง 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนสตอ ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน แห่ง 1 74,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งพฒันา ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน แห่ง 1 117,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทางงอ ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกบุงัปะโหลด ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกประดู่ ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั แห่ง 1 219,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเมอืงสตูล ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล แห่ง 1 145,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่ง ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 122,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตนัหยงโป ต าบลตนัหยงโป อ าเภอเมอืงสตูล แห่ง 1 112,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นต ามะลงัใต ้ต าบลต ามะลงั อ าเภอเมอืงสตูล แห่ง 1 151,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นต ามะลงัเหนือ ต าบลต ามะลงั อ าเภอเมอืงสตูล แห่ง 1 191,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าแพ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 130,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าน า้เค็มใต ้ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดั แห่ง 1 150,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งต าเสา ชูสนิอปุถมัภ ์ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควน แห่ง 1 258,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งนุย้ มติรภาพที่ 49 ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควน แห่ง 1 121,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้รอ้น ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้หรา ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดั แห่ง 1 231,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวักาหมงิ ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโตนปาหนนั ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมะหงงั ต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นราวปลา ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 119,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทอน ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 113,200                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04910000 จงัหวดัสตูล

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัตง ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 113,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นช่องไทร ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัควน ต าบลน า้ผุด อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหอยโขง่ ต าบลน า้ผุด อ าเภอละงู จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งไหม ้ต าบลน า้ผุด อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัสายทอง ต าบลน า้ผุด อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลมะนงั ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดั แห่ง 1 312,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 20 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั แห่ง 1 113,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัพระเคียน ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั แห่ง 1 113,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งวมิาน ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งดนิลุม่ ต าบลป่าแก่บ่อหนิ อ าเภอทุ่งหวา้ แห่ง 1 464,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวรรธนะสาร ต าบลป่าแก่บ่อหนิ อ าเภอทุ่งหวา้ แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าแก่บ่อหนิ ต าบลป่าแก่บ่อหนิ อ าเภอทุ่งหวา้ แห่ง 1 160,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากบารา ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อเจด็ลูก ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะโละใส ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 225,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะบูโหลน ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ายาง ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผงัปาลม์ 7 ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดั แห่ง 1 115,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผงัปาลม์ 3 ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดั แห่ง 1 114,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผงัปาลม์ 4 ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดั แห่ง 1 111,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผงัปาลม์ 2 ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดั แห่ง 1 113,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมะนงั ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าพน ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผงัปาลม์ 1 ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดั แห่ง 1 113,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตนัหยงกาโบยชยัพฒันา ต าบลปูยู อ าเภอเมอืง แห่ง 1 102,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะยาว ต าบลปูยู อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 140,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั แห่ง 1 114,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยา่นซือ่ มติรภาพ 147 ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอควน แห่ง 1 129,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปนัจอร ์ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอควนโดน จงัหวดั แห่ง 1 172,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยมะพรา้ว ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากบาง ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 90,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองน า้เค็ม ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 114,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะยวน ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นในเมอืง ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งสภากาชาดอปุถมัภ ์2550 ต าบลละงู อ าเภอ แห่ง 1 110,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไทร ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 103,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาพญา ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 135,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกพยอม ต าบลละะงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 113,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งมะปรงั ต าบลวงัประจนั อ าเภอควนโดน แห่ง 1 159,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัประจนั ต าบลวงัประจนั อ าเภอควนโดน แห่ง 1 104,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งริ้น ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสาครเหนือ ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 198,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองสองปาก ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทางยาง ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 42 ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควน แห่ง 1 113,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 120 ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควน แห่ง 1 113,200                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต ้2 ต าบลอไุดเจริญ อ าเภอควน แห่ง 1 113,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 357,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ โรงเรียนบา้นหาดทรายยาว ต าบลตนัหยงโป อ าเภอเมอืงสตูล แห่ง 1 112,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ โรงเรียนบา้นสาคร ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 245,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 85,200                        

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) ยาว 20 เมตร 

โรงเรียนบา้นฉลงุ ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 85,200                        

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนก าแพง

วทิยา ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 161,476,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 158,756,900              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 158,756,900              

งบอดุหนุน 158,756,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 158,756,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 29108 158,756,900                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 29108 18,185,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 29108 10,298,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 29108 10,735,900                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 29108 15,053,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 29108 104,484,000                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 2,719,800                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 1,439,800                 

งบลงทนุ 1,439,800                 

ครุภณัฑ์ 800,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 800,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเกตรี ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตนัหยงโป ต าบลตนัหยงโป อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบ่อหนิ ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัตง ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 639,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 639,800                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตนัหยงโป ต าบลตนัหยงโป อ าเภอเมอืง

สตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 251,800                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวงัตง ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดั แห่ง 1 388,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 1,280,000                 

งบลงทนุ 1,280,000                 

ครุภณัฑ์ 1,280,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโตนปาหนนั ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมซอย 10 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอไุด ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 42 ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควนกาหลง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนลอ่น ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต ้1 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวักาหมงิ ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้หรา ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทางงอ ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งพฒันา ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบูเกตยามู ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกบุงัปะโหลด ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวนเทศ ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแกว้ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแป-ระใต ้ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปลกัหวา้ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทางยาง ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งริ้น ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคีรีวง ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะหงงั ต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งสะโบะ๊ ต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งบุหลงั ต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบาราย ีต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคีรีวง ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัชมพูนิมติ ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นราไว ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าศิลา ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะนงั ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตนัหยงอมุาชยัพฒันา ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าหนิ ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตนัหยงกลงิ ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนขนั ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาลาน ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะยาว ต าบลปูยู อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนา้เมอืง ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัพะเนียด ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกาลนัยตีนั ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแค ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะยะระโตดนุย้ ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินสูง ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกประดู่ ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อเจด็ลูก ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยมะพรา้ว ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนกลาง ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไสใหญ่ ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาญ ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะบูโหลน ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งไหม ้ต าบลน า้ผุด อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาขา่ ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ายาง ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะยวน ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบากนัโตะ๊ทดิ ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไทร ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตูแตหร า ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตนัหยงละไน ้ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโกตา ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็ มติรภาพที่ 114 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอไุร ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกพะยอม ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าพยอม ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกาแบง ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 95,239,600                

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 413,240                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 413,240                   

งบลงทนุ 413,240                   

ครุภณัฑ์ 413,240                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 413,240                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้รอ้น ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปลกัหวา้ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าแพ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าน า้เค็มใต ้ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แป-ระเหนือ ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งดนิลุม่ ต าบลป่าแก่บ่อหนิ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ฉลงุ ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกประดู่ ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อไุร ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากปิง ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สนกลาง ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นควนสตอ ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นควนสตอ ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 65,583,160                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 56,351,100                

งบลงทนุ 56,351,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,351,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,732,400                    

รายการระดบัที1่: สปช. 303/28 (บา้นพกัครูเรือนแถว) โรงเรียนบา้นเกาะบู

โหลน ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล หลงั 1 6,060,800                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

บา้นเกาะบูโหลน ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล หลงั 1 1,671,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 47,088,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลมะนงั ต าบล

นิคมพฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

เกาะบูโหลน ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล หลงั 1 1,036,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นเกาะบูโหลน ต าบลปากน า้

 อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล หลงั 1 1,418,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 8 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นเกาะอาดงั ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืง หลงั 1 9,145,500                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นเกาะ

อาดงั ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 8,840,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นตนัหยงอมุาชยัพฒันา 

ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 1,326,600                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นเกาะสาหร่ายชยัพฒันา 

ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 4,392,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นตนัหยงกาโบยชยั

พฒันา ต าบลปูยู อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 614,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้นต า

มะลงัเหนือ ต าบลต ามะลงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 1,240,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลละงู  ต าบล

ก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล หลงั 1 15,547,400                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,530,000                    

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนบา้นตนัหยงอมุาชยั

พฒันา ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 1,530,000                    

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 8,549,420                 

งบลงทนุ 8,549,420                 

ครุภณัฑ์ 8,549,420                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,849,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนบา้นอไุด ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอ

ควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนนิคม ซอย 10 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นค่ายรวมมติร ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นบาราย ีต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นน า้หรา ต าบล

ทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 

ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 42 

ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนางแกว้ ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นวงัสายทอง ต าบลน า้ผุด อ าเภอละงู เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นกาเนะ ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหาดทรายยาว ต าบลตนัหยงโป อ าเภอ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัชมพูนิมติ ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้ ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ เครื่อง 1 120,000                      
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04910000 จงัหวดัสตูล

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นทางยาง 

ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นตนัหยงโป 

ต าบลตนัหยงโป อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นมะนงั ต าบล

ปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนผงัปาลม์ 2 ต าบล

ปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหาญ ต าบล

เขาขาว อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเกาะยาว 

ต าบลปูยู อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นปากละงู 

ต าบลละง ุอ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นราวปลา 

ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นขอนคลาน 

ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนาขา่ ต าบล

เขาขาว อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นควนลอ่น ต าบลควนกาหลง 

อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนผงัปาลม์ 7 ต าบลปาลม์พฒันา 

อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นปิใหญ่ ต าบลก าแพง อ าเภอ

ละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นตูแตหร า ต าบลก าแพง 

อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นท่าแลหลา ต าบลก าแพง 

อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04910000 จงัหวดัสตูล

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนผงัปาลม์ 3 ต าบลปาลม์พฒันา 

อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นป่าพน ต าบลปาลม์พฒันา 

อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นทุ่งดนิลุม่ ต าบลป่าแก่บ่อหนิ

 อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นปาเตะ๊ ต าบลเจบ๊ลิงั อ าเภอ

เมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นสวนเทศ ต าบลแป-ระ 

อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนผงัปาลม์ 4 ต าบลปาลม์พฒันา 

อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นทุ่งนุย้ มติรภาพที่ 49 ต าบล

ทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นทุ่งต าเสา ชูสนิอปุถมัภ ์

ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็ มติรภาพที่ 114 

ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นกาแบง ต าบลแหลมสน 

อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเขาจนี ต าบลคลองขดุ อ าเภอ

เมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นช่องไทร ต าบลนาทอน 

อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ต าบล

สาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นควนเก ต าบลแป-ระ อ าเภอ

ท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 120 ต าบลอใุด

เจริญ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโคกพยอม ต าบลละะงู 

อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 21,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลควนโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นทุ่งไหม ้ต าบลน า้ผุด อ าเภอ

ละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นกบุงัจามงั ต าบลฉลงุ อ าเภอ

เมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นทุ่งริ้น ต าบลสาคร อ าเภอท่า

แพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นกาลูบ ีต าบลบา้นควน อ าเภอ

เมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นป่าพน ต าบลปาลม์พฒันา 

อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นสาคร

 ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นนา

ทอน ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

คลองสองปาก ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นเกาะ

สาหร่ายชยัพฒันา ต าบลเกาะสาหหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

อไุร ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

เกาะยาว ต าบลปูยู อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนผงั

ปาลม์ 4 ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

วงัพระเคียน ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

นาทอน ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

สวนเทศ ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียน

นิคมพฒันาผงั 42 ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หว้ยไทร ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองหอยโขง่ ต าบลน า้ผุด อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หาญ ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นราวปลา ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นเกตรี ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ใบ 1 12,000                        
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,615,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปาเตะ๊ ต าบลเจะ๊

บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งวมิาน ต าบล

บา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งมะปรงั ต าบล

วงัประจนั อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาไคร ต าบล

ควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต ้2 

ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสายควน ต าบล

ท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่าแลหลา ต าบล

ก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคลองน า้เค็ม 

ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัพระเคียน 

ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,061,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นป่าฝาง ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นตูแตหร า ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นทุ่งริ้น ต าบล

สาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนผงัปาลม์ 2 ต าบล

ปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นวงัพระเคียน 

ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนผงัปาลม์ 7 ต าบล

ปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโกตา ต าบล

ก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นป่าฝาง ต าบล

ก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นควนขนั ต าบล

ควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาทอน ต าบล

นาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเกตรี ต าบลเกตรี

 อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นทุ่ง ต าบลฉลงุ 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนสมาคมเลขานุการ

สตรี 3 ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นคลองสองปาก 

ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต ้3

 ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 

ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นวงัพะเนียด 

ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเกาะยาว ต าบลปู

ยู อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบล

ควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนาแค ต าบล

คลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นทุ่งบุหลงั ต าบล

ทุ่งบุหลงั อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นตนัหยงกาโบย

ชยัพฒันา ต าบลปูยู อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นปลกัหวา้ ต าบลท่า

แพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแป-ระใต ้ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนผงัปาลม์ 4 ต าบลปาลม์

พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสายควน ต าบลท่า

แพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเนินสูง ต าบลควน

ขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทุ่งดนิลุม่ ต าบลป่า

แก่บ่อหนิ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวรรธนะสาร ต าบลป่า

แก่บ่อหนิ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นอไุด ต าบลอใุดเจริญ

 อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทุ่งสภากาชาด

อปุถมัภ ์2550 ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นไสใหญ่ ต าบล

ก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนอนุบาลเมอืงสตูล

 ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๔๐ 

(บา้นควนโพธิ์) ต าบลควนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโคกประดู่ 

ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 

20 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 

42 ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นบากนัโตะ๊ทดิ

 ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นตนัหยงโป 

ต าบลตนัหยงโป อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ทุ่งดนิลุม่ ต าบลป่าแก่บ่อหนิ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

กาลูบ ีต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สาคร ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สาครเหนือ ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนนิคม 

ซอย 10 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ค่ายรวมมติร ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โกตา ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

บาราย ีต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ควน ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ทุ่งวมิาน ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

สมาคมเลขานุการสตรี 3 ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ควนเก ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ป่าพน ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

กาลนัยตีนั ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ปาเตะ๊ ต าบลเจบ๊ลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หว้ยมะพรา้ว ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นใน

เมอืง ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นไส

ใหญ่ ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ฉลงุ ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนผงัปาลม์ 2 ต าบล

ปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลท่าเรือ 

อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแป-ระใต ้ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นควนลอ่น ต าบล

ควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่าฝาง ต าบล

ก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเกตรี ต าบลเกตรี 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 42 

ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนอนุบาลมะนงั ต าบล

นิคมพฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นกาลนัยตีนั ต าบล

เจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นบากนัโตะ๊ทดิ 

ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นท่าพยอม ต าบล

ปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นสาคร ต าบลสาคร 

อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนผงัปาลม์ 4 ต าบล

ปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนผงัปาลม์ 7 ต าบล

ปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาแค ต าบลคลอง

ขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทุ่ง ต าบลฉลงุ 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทุ่งริ้น ต าบลสาคร 

อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๔๐ (บา้น

ควนโพธิ์) ต าบลควนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นสาครเหนือ ต าบล

สาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโกตา ต าบลก าแพง

 อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นท่าศิลา ต าบลนา

ทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นต ามะลงัใต ้ต าบล

ต ามะลงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นบ่อเจด็ลูก ต าบล

ปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเกาะยวน ต าบลละ

งู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นตนัหยงโป ต าบล

ตนัหยงโป อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,685,400                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นอไุด ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควนกาหลง ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นทุ่งสภากาชาดอปุถมัภ ์2550 ต าบลละงู อ าเภอ ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบ่อหนิ ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท่าหนิ ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเกาะสาหร่ายชยัพฒันา ต าบลเกาะสาหหร่าย 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโคกพยอม ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนอนุบาลสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นปลกัหวา้ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นควนลอ่น ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเกตรี ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตนัหยงกาโบยชยัพฒันา ต าบลปูยู อ าเภอเมอืง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นคลองสองปาก ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต ้1 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควน

กาหลง จงัหวดัสตูล ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนอนุบาลมะนงั ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบากนัโตะ๊ทดิ ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นไสใหญ่ ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นสายควน ต าบลท่าแพ 

อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเหนือคลอง ต าบล

ควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นปากบารา ต าบลปากน า้

 อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 20,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นตะโละใส ต าบลปากน า้

 อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นกลุม่5ประชารฐั ต าบล

ควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเขาไคร ต าบลควน

กาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเกาะสาหร่ายชยัพฒันา

 ต าบลเกาะสาหหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นน า้หรา ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนผงัปาลม์ 1 ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลเมอืงสตูล ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบ่อหนิ ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปิใหญ่ ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 20 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกลุม่5ประชารฐั ต าบลควนกาหลง อ าเภอควน

กาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ต าบลควนกาหลง อ าเภอควน

กาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเขาไคร ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นในเมอืง ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวงัพระเคียน ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโตนปาหนนั ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทุ่งพฒันา ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าศิลา ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบ่อเจด็ลูก ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าพยอม ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลมะนงั ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตนัหยงอมุาชยัพฒันา ต าบลเกาะสาหร่าย 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นฉลงุ ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทุ่งดนิลุม่ ต าบลป่าแก่บ่อหนิ อ าเภอทุ่งหวา้ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลมะนงั ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนผงัปาลม์ 1 ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นตนัหยงอมุาชยัพฒันา ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืง จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นทุ่งสภากาชาดอปุถมัภ ์2550 ต าบลละงู อ าเภอละงู จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นน า้หรา ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นสวนเทศ ต าบลแป-ระ 

อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นราไว ต าบลขอนคลาน 

อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นสาครเหนือ ต าบลสาคร 

อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนนิคม ซอย 10 ต าบลควนกาหลง

 อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นค่ายรวมมติร ต าบลทุ่งนุย้ 

อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นยา่นซือ่ มติรภาพ 147 

ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นควนโตะ๊เหลง ต าบลควน

โดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นทุ่งมะปรงั ต าบลวงัประจนั 

อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นทุ่งพฒันา ต าบลควนสตอ 

อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ ต าบลก าแพง 

อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นต ามะลงัใต ้ต าบลต ามะลงั 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 26,200                        



66 / 88

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04910000 จงัหวดัสตูล

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นคลองสองปาก ต าบลสาคร 

อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นตนัหยงกลงิ ต าบลเกาะ

สาหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยไทร ต าบลละงู อ าเภอ

ละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าชะมวง ต าบลละงู 

อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นหวัควน ต าบลน า้ผุด 

อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ ต าบลก าแพง 

อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นตนัหยงละไน ้ต าบลแหลม

สน อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นราไว ต าบลขอนคลาน 

อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นอไุร ต าบลก าแพง อ าเภอละ

งู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าแพ ต าบลท่าแพ อ าเภอ

ท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ต าบลท่าแพ 

อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นควนขนั ต าบลควนขนั 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นเนินสูง ต าบลควนขนั 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นนาแค ต าบลคลองขดุ 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าหนิ ต าบลควนขนั อ าเภอ

เมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นคลองขดุ ต าบลคลองขดุ 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นทุ่งดนิลุม่ ต าบลป่าแก่บ่อ

หนิ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นกบุงัปะโหลด ต าบลควน

สตอ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,337,320                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่ายาง 

ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

สะโบะ๊ ต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทาง

ยาง ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

น า้เค็มใต ้ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หอยโขง่ ต าบลน า้ผุด อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

น า้ด า ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโตน

ปาหนนั ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปนั

จอร ์ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบูเกต

ยามู ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

ประจนั ต าบลวงัประจนั อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดูสน 

ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทางงอ

 ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

ควนโดน ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

ไหม ้ต าบลน า้ผุด อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 1,580                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะบู

โหลน ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตนัหยงกาโบยชยัพฒันา ต าบลปูยู อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกาลูบี

 ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งดนิ

ลุม่ ต าบลป่าแก่บ่อหนิ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนิคม

พฒันาภาคใต ้1 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตนัหยงกลงิ ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

อาดงั ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 7 11,060                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเจะ๊บิ

ลงั ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

น า้เค็ม ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ไทร ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

มะพรา้ว ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาก

บาง ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนิคม

พฒันาภาคใต ้2 ต าบลอไุดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคีรีวง ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าแก่บ่อหนิ ต าบลป่าแก่บ่อหนิ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

วรรธนะสาร ต าบลป่าแก่บ่อหนิ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หวักาหมงิ ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัหนา้

เมอืง ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

มะหงงั ต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

ลาน ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบุโบย ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 682,640                   

งบลงทนุ 682,640                   

ครุภณัฑ์ 682,640                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 132,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 7 56,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 4 31,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 297,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืง เครื่อง 9 189,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอ

เมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 9,000                         
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ต าบลคลองขดุ 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ต าบลคลองขดุ 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 6 37,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ต าบลคลองขดุ 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอ

เมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ต าบล

คลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 210,640                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู

 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 23 38,640                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

แกว้ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดาหล า ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

ตง ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ต ามะลงัเหนือ ต าบลต ามะลงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 43,000                        

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 14,086,800                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 12,886,400                

งบลงทนุ 12,886,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,886,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,886,400                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย ์ต าบลป่าแก่

บ่อหนิ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนควนกาหลงวทิยาคม (นิคม

วฒันา) ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 206/26 โรงเรียนสตูล

วทิยา ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 2,458,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนก าแพงวทิยา ต าบล

ก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล หลงั 1 3,528,400                    

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนควนโดน

วทิยา ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนท่าศิลาบ ารุง

ราษฎร ์ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 4,291,300                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 468,400                   

งบลงทนุ 468,400                   

ครุภณัฑ์ 468,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 319,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสตูล 

ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 10 280,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั ใบ 4 39,200                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 66,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 83,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 23,200                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 1,142,900                 

งบลงทนุ 1,142,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,142,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,142,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสตูล

 ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,142,900                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 2,680,000                 

งบอดุหนุน 2,680,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,680,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 2,680,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 3,726,100                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 2,431,400                 

งบลงทนุ 2,431,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,431,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,972,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์42 ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์42 ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 387,800                      
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รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์42 ต าบลเก

ตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 1,074,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 459,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์42 ต าบล

เกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 459,400                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1,294,700                 

งบลงทนุ 1,294,700                 

ครุภณัฑ์ 1,294,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 194,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์42 ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 6 194,400                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 186,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนั โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์42 ต าบลเก

ตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 4 76,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

42 ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 10 110,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 235,100                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์42 ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์42 ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืง เครื่อง 5 151,500                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์42 

ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 4 70,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์42 ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล ชดุ 1 600,200                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 79,000                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์42 ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตวั 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์42 ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตวั 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 2.50 มลิลเิมตร 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์42 ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 36,000                        

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 7,139,000                 

พฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวทิยาศาสตรภู์มภิาค 5,139,000                 

งบลงทนุ 5,139,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,139,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,773,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาหอพกั โรงเรียนจฬุา

ภรณราชวทิยาลยั สตูล ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล แห่ง 1 3,773,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,366,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอพกันกัเรียน ทาสภีายนอกและอาคารหอพกั

นกัเรียนแบบพเิศษ 4 ชัน้ โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั สตูล ต าบลฉลงุ 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,366,000                    

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 2,000,000                 
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งบลงทนุ 2,000,000                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั

 สตูล  ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 2,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 161,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 161,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 161,000                   

งบด าเนินงาน 161,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 161,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 161,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 331,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 331,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 64,000                     

งบด าเนินงาน 64,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 64,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 64,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 10,000                     

งบด าเนินงาน 10,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 257,000                   

งบด าเนินงาน 257,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 257,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 257,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 51,380,300                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 902,200                   

โครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 902,200                   

พฒันาการอาชวีศึกษาในเขตพฒันาพเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 902,200                   

งบลงทนุ 902,200                   

ครุภณัฑ์ 902,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 902,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด

Network แบบที่1 (27 หนา้/นาท)ี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอทุ่งหวา้

 วทิยาลยัการอาชพีละงู ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศูนยฝึ์กอบรม

วชิาชพีประจ าอ าเภอควนโดน วทิยาลยัเทคนิคสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอมะนงั วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล 

ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด 13,000 บทียูี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอ

มะนงั วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล เครื่อง 1 22,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด

Network แบบที่1 (27 หนา้/นาท)ี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอมะนงั 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ีศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอมะนงั วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสีตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล  เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอมะนงั วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสีตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้  ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอมะนงั วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ 1,000 ลติร ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอมะนงั วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล 

ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล  ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเปิดคู่ ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอ

มะนงั วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล ตู ้ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ นขนาด 15 ลติร ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอมะนงั วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศูนยฝึ์กอบรม

วชิาชพีประจ าอ าเภอมะนงั วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล ต าบลพมิาน 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล  เครื่อง 1 350,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 22,107,400                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 22,107,400                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 20,867,300                

งบอดุหนุน 20,867,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,867,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 20,867,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 3,210,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 738,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,444,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,524,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 13,949,700                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 1,240,100                 

งบอดุหนุน 1,240,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,240,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 1,240,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 122,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 28,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 54,900                        

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 57,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 977,300                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 28,370,700                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 26,540,700                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 26,540,700                
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งบลงทนุ 26,540,700                

ครุภณัฑ์ 4,920,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

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

ไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกะบะเหลก็  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล ต าบลควนกาหลง คนั 1 1,920,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์

วทิยาลยัการอาชพีละงู ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์วทิยาลยัการอาชพี

ละงู  ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,620,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,620,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร   วทิยาลยัการอาชพีละงู ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล หลงั 1 21,620,700                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,830,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,830,000                 

งบลงทนุ 1,830,000                 

ครุภณัฑ์ 1,830,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัเทคนิคสตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง เครื่อง 15 330,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเทคนิค

สตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 1 1,500,000                    

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 117,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 117,000                   

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 117,000                   

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 117,000                   

งบลงทนุ 117,000                   

ครุภณัฑ์ 117,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 98,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2  ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network  

ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 10,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูส้าขาโทรศพัทพ์รอ้มติดต ัง้ ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล 

จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องป้องกนัไฟกระชาก ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล เครื่อง 1 2,000                         

กระทรวงสำธำรณสขุ 108,692,700               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 108,655,300              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 108,145,300              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 6,062,000                 
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พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 6,062,000                 

งบลงทนุ 6,062,000                 

ครุภณัฑ์ 6,062,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 6,062,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยา่นซือ่ ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอ

ควนโดน จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยา่นซือ่ ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอควนโดน เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลยา่นซือ่ ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลยา่นซือ่ ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลยา่นซือ่ ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ยา่นซือ่ ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยา่นซือ่

 ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลฉลงุ ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาลสตูล 

ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาลสตูล 

ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาลละงู 

ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลฉลงุ ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลสตูล ต าบลพมิาน 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฉลงุ ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่ง ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลท่าแพ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้ 

โรงพยาบาลท่าแพ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลท่าแพ 

ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลท่าแพ ต าบล

ท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 38,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้  โรงพยาบาลท่าแพ ต าบลท่า

แพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น  โรงพยาบาลท่าแพ ต าบลท่าแพ 

อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลท่าแพ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่า

แพ จงัหวดัสตูล หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลท่าแพ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลท่าแพ ต าบลท่าแพ

 อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลท่าแพ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาลท่าแพ 

ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงฝึกยนืและท ากจิกรรมปรบัความสูงต า่และองศาการ

ทรงตวัไดอ้ตัโนมตัิ โรงพยาบาลสตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลมะนงั ต าบลปาลม์

พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงฝึกยนืและท ากจิกรรมปรบัความสูงต า่และองศาการ

ทรงตวัไดอ้ตัโนมตัิ โรงพยาบาลท่าแพ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงฝึกยนืและท ากจิกรรมปรบัความสูงต า่และองศาการ

ทรงตวัไดอ้ตัโนมตัิ   โรงพยาบาลควนโดน    ต าบลควนสตอ อ าเภอควน เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลพมิาน ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่ง ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล เครื่อง 2 140,000                      

โครงการพฒันาพื้นทีพ่เิศษ 102,083,300              

เสริมสรา้งสุขภาพ ควบคุมภยัสุขภาพและรกัษาพยาบาลในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 102,083,300              

งบลงทนุ 102,083,300              

ครุภณัฑ์ 18,802,400                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 512,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 40,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 4 204,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล

 ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 11 308,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,269,600                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองขดุ ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04910000 จงัหวดัสตูล

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นควน ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลปูยู ต าบลปูยู อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลตนัหยงโป ต าบลตนัหยงโป อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นวงัพะเนียด ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลควนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นตนัหยงกลงิ ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะสาหร่าย ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะหลเีป๊ะ ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลต ามะลงั ต าบลต ามะลงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเจะ๊บลิงั ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 16 ตวั) ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ระบบ 1 189,600                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอเมอืงสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอละงู ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดั ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอควนโดน ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นปาเตะ๊ ต าบลเจะ๊บลิงั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) สถานีอนามยั

เฉลมิพระเกยีรตินิคมพฒันา ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นควน ๒ ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลควนขนั ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นฉลงุ ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่ง ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลปากน า้ ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบ่อเจด็ลูก ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04910000 จงัหวดัสตูล

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมสน ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด (1 ระบบ กลอ้ง 8 ตวั) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งไหม ้ต าบลน า้ผุด อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ระบบ 1 40,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 17,020,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

ส าหรบัทารกถงึผูใ้หญ่ โรงพยาบาลสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล เครื่อง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุใหอ้ากาศผสมออกซเิจนดว้ยอตัราการไหลสูง 

โรงพยาบาลสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ชดุ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุใหอ้ากาศผสมออกซเิจนดว้ยอตัราการไหลสูง  

โรงพยาบาลละงู ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,000 mA. แบบ

แขวนเพดานดจิติอล1จอรบัภาพ โรงพยาบาลสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง

สตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 6,420,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลสตูล ต าบลพมิาน 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลสตูล ต าบลพมิาน 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิชนิดความถีสู่ง 

โรงพยาบาลสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 1,400,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 83,280,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 53,297,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 162 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 3,891,900                    

รายการระดบัที1่: แฟลตพกัแพทย ์20 ยูนิต (6 ชัน้) เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้

 พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสตูล ต าบลพมิาน 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 30,845,900                   

รายการระดบัที1่: แฟลตพกัแพทย ์20 ยูนิต (6 ชัน้) เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้

 พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลละงู ต าบลก าแพง 

อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล หลงั 1 18,559,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นตนัหยงกลงิ

 ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 3,100,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,326,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารกายภาพบ าบดั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 963 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าแพ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ หลงั 1 11,310,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารพสัดุและซอ่มบ ารุง 2 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลควนโดน ต าบลควนสตอ

 อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล หลงั 1 7,015,100                    
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รายการระดบัที1่: อาคารแพทยแ์ผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 290 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลทุ่ง

หวา้ ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล หลงั 1 5,000,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,557,900                    

รายการระดบัที1่: ประตูพรอ้มป้ายชือ่ส านกังาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นแป-ระใต ้ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล รายการ 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั ความยาว 13 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นแป-ระใต ้ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล รายการ 1 52,000                        

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ๊ก ความยาว 199 เมตร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นแป-ระใต ้ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล รายการ 1 597,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นแป-

ระใต ้ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล รายการ 1 405,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั ความยาว 381 เมตร ตารางเมตร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่ง ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล รายการ 1 1,522,000                    

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ๊ก ความยาว 132 เมตร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นวงัประจนั ต าบลวงัประจนั อ าเภอควนโดน จงัหวดั รายการ 1 396,000                      

รายการระดบัที1่: โรงจอดรถ ขนาด 8 คนั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุ่ง

หวา้ ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล หลงั 1 500,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 510,000                   

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 510,000                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 510,000                   

งบลงทนุ 510,000                   

ครุภณัฑ์ 510,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 510,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล ต าบล

พมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงสตูล 

ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอละงู ต าบล

ก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง 

ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอท่าแพ ต าบล

ท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควนโดน 

ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหวา้ ต าบล

ทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอมะนงั ต าบล

นิคมพฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 30,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืง ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอละงู ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอท่าแพ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควนโดน ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหวา้ ต าบลทุ่งหวา้ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอมะนงั ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 21,000                        

กรมควบคุมโรค 11,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 11,000                     

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 11,000                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 11,000                     

งบลงทนุ 11,000                     

ครุภณัฑ์ 11,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าเรือต ามะรงั ต าบลต ามะลงั อ าเภอ

เมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนควนโดน ต าบลวงัประจนั 

อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ตู ้ 1 5,500                         

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 26,400                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 26,400                     

ผลติภณัฑสุ์ขภาพและสถานประกอบการไดร้บัการก ากบัดูแลและตรวจสอบใหม้ี

มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่  าหนด 26,400                     

ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของผลติภณัฑสุ์ขภาพใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 26,400                     

งบลงทนุ 26,400                     

ครุภณัฑ์ 26,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 26,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ ด่านอาหารและยาวงัประจนั  ต าบลวงัประจนั 

อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ตวั 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ด่านอาหารและยาวงัประจนั    ต าบลวงัประจนั

 อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ตวั 2 15,400                        

กระทรวงอตุสำหกรรม 135,400                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 135,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 135,400                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 135,400                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 135,400                   
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งบลงทนุ 135,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 135,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 135,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าต่อเติมหลงัคาอาคารส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั 

ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล แห่ง 1 135,400                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 45,255,400                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 12,853,400                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,723,000                

โครงการส่งเสริมความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,723,000                

ส่งเสริมความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,723,000                

งบอดุหนุน 12,723,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,053,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดันิคมพฒันา ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดั วดั 1 33,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัท่าจนี ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัป่าประทปีรศัม ีต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล วดั 1 166,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดันิคมประชาราม (ผงั 36) ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควน วดั 1 233,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัทุ่งขมิ้น ต าบลป่าแก่บ่อหนิ อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล วดั 1 439,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัเขาขาวพฒันาราม ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง วดั 1 347,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัป่ามะนงัชโลธาร ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัผงัปาลม์ 3 ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล วดั 1 832,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัราษฎรป์ระชา ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควนกาหลง วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัทุ่งขนาน ต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล วดั 1 400,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,670,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพเิศษพระภกิษุสงฆใ์น 5 จงัหวดัชายแดน 289 8,670,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 130,400                   

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 130,400                   

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 130,400                   

งบลงทนุ 130,400                   

ครุภณัฑ์ 130,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 130,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอ

เมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานพระพทุธศาสนา

จงัหวดัสตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 80,400                        
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ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 32,402,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 232,000                   

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 232,000                   

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 232,000                   

งบลงทนุ 232,000                   

ครุภณัฑ์ 232,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 232,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตูต้ ัง้พื้น (ไม่มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 56,000 บทียูี ภ.จว.สตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง เครื่อง 4 232,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 32,170,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 32,170,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 32,170,000                

งบลงทนุ 32,170,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,170,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,170,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผบก. ภ.จว.สตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง

สตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 40 ครอบครวั พรอ้มส่วนประกอบ ตม.จว.

สตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล หลงั 1 28,570,000                   

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสตูล  ต าบลพมิาน 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 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 าจงัหวดัสตูล  ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 244,000                   

การประปาส่วนภูมภิาค 244,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 244,000                   

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 244,000                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 244,000                   

งบลงทนุ 244,000                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 244,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 244,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนบ่อหนิ ซอย 1 หมู่ 3 

ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู  จงัหวดัสตูล แห่ง 1 244,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 191,728,200               

จงัหวดัสตูล 191,728,200              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 191,728,200              

การพฒันาดา้นสงัคม 20,685,800                

ขดุสระเกบ็น า้ และขยายเขตประปา แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 5,420,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบผลติน า้ประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาด

ใหญ่พรอ้มระบบจ่ายน า้ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร  ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ แห่ง 1 5,020,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง พรอ้มหมอ้แปลงไฟฟ้า 3 เฟส 

ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 400,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,580,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ผวิดนิ กวา้ง 40.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 5.00 เมตร ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,580,000                    

ยกระดบัผลติภณัฑช์มุชน สู่ SMEs 2,582,700                 

งบด าเนินงาน 2,582,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,582,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวเิคราะหผ์ลติภณัฑช์มุชน 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 82,700                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 82,700                        

ปรบัปรุงสนามฟุตซอลอ าเภอควนโดน 1,758,700                 

งบลงทนุ 1,758,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,758,700                    

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,758,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามฟตุซอล หมู่ที่ 4 ต าบลควนโดน อ าเภอควน

โดน จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,758,700                    

สรา้งโอกาสและชวีติใหมแ่ก่คนสตูล 1,344,400                 

งบด าเนินงาน 1,344,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,344,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,344,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,344,400                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ บาท 0 8,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 10,155,000                

ก่อสรา้งคูระบายน า้ คอนกรีตเสริมเหลก็ เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ทว่มขงั 1,955,000                 

งบลงทนุ 1,955,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,955,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,955,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคูระบายน า้ คอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 0.40 เมตร

 ยาว 1.139 กโิลเมตร ลกึ 0.40 เมตร หมู่ที่ 4 ต าบลควนโดน อ าเภอควน แห่ง 1 1,955,000                    

ขดุลอกฝายน า้ลน้หว้ยวงัตง หมูท่ี ่8 บา้นทุ่งใหญ่ ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดั

สตูล 8,200,000                 

งบลงทนุ 8,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,200,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกฝายน า้ลน้หว้ยวงัตง หมู่ที่ 8 บา้นทุ่งใหญ่ ต าบล

นาทอน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 38,430 เเห่ง 1 8,200,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 5,640,400                 

สตูลสนัตสุิข 1,272,000                 

งบด าเนินงาน 1,272,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,272,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,152,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,152,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 120,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 4,155,100                 

งบด าเนินงาน 4,155,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,155,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 103,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,620,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดักจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 0 2,620,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,431,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,431,000                    

ชาวสตูลเทดิทูนสถาบนัชาตศิาสนา พระมหากษตัริย ์ 213,300                   

งบด าเนินงาน 213,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 213,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 99,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการและสถานที่ 0 99,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 69,000                        

การพฒันาดา้นเกษตร 37,989,400                

อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 244,800                   

งบด าเนินงาน 244,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 244,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 206,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 206,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 36,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 2,000                         

พฒันาศกัยภาพการผลติและเพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตรจงัหวดัสตูล 2,857,700                 

งบด าเนินงาน 2,857,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,857,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,522,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,522,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 102,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 58,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 175,000                      

ปลูกจติส านึกรกัษเ์กษตรเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรียนและชมุชน 1,595,200                 

งบด าเนินงาน 1,595,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,595,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,518,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,518,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 42,000                        

สนบัสนุนโรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์ส าหรบัวสิาหกจิชมุชน 430,000                   

งบลงทนุ 430,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 430,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 430,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติยแ์บบเรือนกระจก

ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล แห่ง 1 430,000                      

ก่อสรา้งถนนและทา่เทยีบเรือประมงพื้นบา้น หมูท่ี ่4 ต าบลสาคร อ าเภอทา่แพ 

จงัหวดัสตูล 2,505,500                 

งบลงทนุ 2,505,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,505,500                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 619,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายท่าเรือเศรษฐกจิ 

กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร ต าบลสาคร อ าเภอท่าเเพ จงัหวดั สายทาง 1 619,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,886,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่าเทยีบเรือประมงพื้นบา้น บา้นตีน หมู่ที4่ ต าบล

สาคร อ าเภอท่าเเพ จงัหวดัสตูล ขนาดกวา้ง 6.90 เมตร ระยะทาง 13.50 

เมตร สะพานทางเดนิขนาดกวา้ง 3.60 เมตร ระยะทาง 6.60 เมตร แห่ง 1 1,886,300                    ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตกิคอนกรีต ต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดั

สตูล 3,359,000                 

งบลงทนุ 3,359,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,359,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,359,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายซอย 3 

กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.935 กโิลเมตร หมู่ที่ 2 ต าบลปาลม์พฒันา 

อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล สายทาง 1 3,359,000                    

ปรบัปรุงผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ อ าเภอควนโดน 17,512,800                

งบลงทนุ 17,512,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,512,800                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,512,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทอนแพะ

 กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร และสายเหมอืงชลประทาน กวา้ง

 4.00 เมตร ระยะทาง 3.800 กโิลเมตร ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน สายทาง 1 12,337,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายประตูวงั

พะเนียดโคกม่วง กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.570 กโิลเมตร หมู่ที่ 1 

เชือ่มหมู่ที่ 2 ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล สายทาง 1 5,175,700                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตสายสะพานหว้ยตนีเป็ด 4,735,200                 

งบลงทนุ 4,735,200                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,735,200                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,735,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีต สายสะพานหวัยตีนเป็ด กวา้ง 5.00

 เมตร ระยะทาง 1.670 กโิลเมตร  หมู่ที2่ ต าบลควนโดน เชือ่มต่อปนัจอร ์

หมู่ที7่ ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล สายทาง 1 4,735,200                    

เสบยีงสตัวเ์พือ่ความม ัน่คงในพื้นทีภ่าคใตต้อนลา่ง 4,749,200                 

งบด าเนินงาน 1,815,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,815,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 550,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปลูกเเละดูเเลเเปลง 0 550,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 29,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 765,000                      

งบลงทนุ 2,934,200                 

ครุภณัฑ์ 1,434,200                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,434,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบดรมัโมเวอร ์ตดัหญา้ไดก้วา้ง 190 

เซนติเมตร ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้แหง้ หนา้กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 150 เซนติเมตร 

ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้รวมกอง ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง 

จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น (Hot Air Oven) ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควน

กาหลง จงัหวดัสตูล เครื่อง 1 64,200                        

รายการระดบัที1่: สายพานล าเลยีงหญา้แหง้ ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง 

จงัหวดัสตูล อนั 1 150,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอบหญา้ดว้ยแสงแดด ขนาด 10x30 เมตร พรอ้ม

อปุกรณ์และบริเวณโดยรอบ ต าบลทุ่งนุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล หลงั 1 1,500,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 117,257,600              

อทุยานธรณี(Satun Geopark) สู่ อทุยานธรณีโลก(Global Geopark) 4,613,700                 

งบด าเนินงาน 1,613,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,613,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 613,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ 0 613,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาเพือ่ศึกษาวจิยัหนิสาหร่ายสโตรมาโตไลท ์

ชา้งสเตโกดอน และซากดกึด าบรรพอ์ืน่ 0 3,000,000                    

พฒันาบคุลากรมมีาตรฐานสากลเพือ่การทอ่งเทีย่วจงัหวดัสตูล 700,000                   

งบด าเนินงาน 700,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 700,000                      
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ส่งเสริมกจิกรรมดา้นการทอ่งเทีย่วนานาชาติ 1,032,000                 

งบด าเนินงาน 1,032,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,032,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 153,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 879,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 879,000                      

พฒันาชมุชนเตรียมความพรอ้มรบัภยัพบิตั ิสรา้งความเชื่อม ัน่ใหก้บัประชาชนและ

นกัทอ่งเทีย่ว 997,100                   

งบด าเนินงาน 997,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 997,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 833,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 833,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 164,000                      

พฒันาอ านวยความปลอดภยัและปรบัปรุงแกไ้ขบริเวณเสี่ยงอนัตรายเพือ่ยกระดบั

ยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 29,663,000                

งบลงทนุ 29,663,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,663,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 29,663,000                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง สาย สต.3011 แยกทางหลวง

หมายเลข 416 - น า้ตกวงัสายทอง-น า้ตกวงัสายธาร อ าเภอทุ่งหวา้ และ แห่ง 1 17,170,000                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง สายสต.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 416 - บา้นสะพานวา อ าเภอละงู และอ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล แห่ง 1 12,493,000                   

พฒันาเสน้ทางเขา้สู่แหลง่ทอ่งเทีย่วชมุชน 49,775,000                

งบลงทนุ 49,775,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,775,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,150,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง สายทช.3003 - ส านกังานป่าชายเลน

 ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ช่วงที1่ ระยะทาง 0.550 กโิลเมตร เเละ

ช่วงที่ 2 ระยะทาง 4.100 กโิลเมตร สายทาง 1 20,150,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 29,625,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางเเอสฟลัติกคอนกรีต สายซอยริม

เขา-บา้นโตะ๊ยูดะ๊ ช่วงที1่ ระยะทาง 1.292 กโิลเมตร เเละช่วงที2่ ระยะทาง 

0.258 กโิลเมตร  ต าบลฉลงุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล สายทาง 1 4,785,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายสต.ถ.

1-0016 บา้นผงั6-บา้นผงัปาลม์5 ระยะทาง 2.630 กโิลเมตร  ต าบลปาลม์

พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล สายทาง 1 8,110,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายสต.ถ.

1-0001 บา้นท่าแพ-บา้นปลกัใหญ่ใจด ีช่วงที1่ ระยะทาง 1.894 กโิลเมตร 

เเละช่วงที2่ ระยะทาง 0.856 กโิลเมตร  ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดั สายทาง 1 8,130,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายสต.ถ

1-0069 บา้นทุ่งสายเหรียง-บา้นปากบาง กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.178 

กโิลเมตร  ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล สายทาง 1 8,600,000                    

สวนปาลม์ ร.9 22,000,000                

งบลงทนุ 22,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 22,000,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04910000 จงัหวดัสตูล

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสวนปาลม์ ร.9 พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบต าบลอุ

ใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล แห่ง 1 22,000,000                   

พฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะเภตรา 8,476,800                 

งบลงทนุ 8,476,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,476,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,476,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว เเละครุภณัฑป์ระกอบ

อาคาร บริเวณที่ท  าการอทุยานเเห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ต าบลปากน า้ อ าเภอ แห่ง 1 2,951,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสิง่อ  านวยความสะดวกบริเวณเกาะเขาใหญ่  หมู่ที่

 9 ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 4,049,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคเกาะลดิ ีต าบลปากน า้ อ าเภอ

ละงู จงัหวดัสตูล แห่ง 1 1,476,800                    


