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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 5,641,752,014            

จงัหวดัตรงั 5,641,752,014            

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                      

กระทรวงกำรคลงั 370,000                   

กรมศุลกากร 370,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 370,000                   

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 370,000                   

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 370,000                   

งบลงทนุ 370,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 370,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 370,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ด่านศุลกากรกนัตงั ต าบล

กนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 370,000                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 77,211,300                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 8,454,300                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 8,254,300                 

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและสรา้งความเชื่อม ัน่แก่นกัทอ่งเทีย่ว 5,840,000                 

ส่งเสริมสนบัสนุน และด าเนินงานกบัทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการทอ่งเทีย่ว และ

สรา้งความเชื่อม ัน่ความปลอดภยัใหเ้กดิกบันกัทอ่งเทีย่ว 5,840,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,840,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมอืง

เก่าตรงั จงัหวดัตรงั รายการ 0 3,040,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิ

วฒันธรรม เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์จงัหวดัตรงั รายการ 0 2,800,000                    

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว เพือ่สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 2,414,300                 

เพิม่ศกัยภาพ และพฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 2,414,300                 

งบรายจ่ายอื่น 2,414,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการพฒันาบุคลากรดา้นการ

ท่องเที่ยวและบริการ จงัหวดัตรงั รายการ 0 2,414,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 200,000                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 200,000                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 200,000                      

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

04920000 จงัหวดัตรงั
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04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงต่อเติมโรงจอดรถ ส านกังานการท่องเที่ยวและ

กฬีาจงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 200,000                      

กรมการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 15,000,000                

โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

พฒันาระบบความปลอดภยัและการใหบ้ริการนกัทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการสถานีต ารวจท่องเที่ยว ต าบลทบั

เที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 15,000,000                   

สถาบนัการพลศึกษา 53,757,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 27,315,100                

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 27,315,100                

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 27,315,100                

งบลงทนุ 27,315,100                

ครุภณัฑ์ 10,905,500                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,905,500                   

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือทอ้ง แบบ

กระบอกลม  ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือขารวม แบบ

กระบอกลม  ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลงัความเร็วกลา้มเน้ือขารวม 

แบบกระบอกลม  ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลทุ่งกระบอื 

อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 4 760,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกกลา้มเน้ือ แบบดมัเบล พรอ้มมา้นัง่ราบ 

ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั ชดุ 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอ

ยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 8,500                         
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04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่น

ตาขาว  จงัหวดัตรงั ชดุ 1 22,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,409,600                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,106,600                   

รายการระดบัที1่: โรงฝึกกฬีาอเนกประสงค ์3 ชัน้ วทิยาเขตตรงั ต าบลทุ่ง

กระบอื อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั หลงั 1 15,106,600                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,303,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงยมิสอ์เนกประสงค ์โรงเรียนกฬีาจงัหวดัตรงั 

ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,303,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 26,441,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 26,441,900                

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 12,841,200                

งบลงทนุ 12,841,200                

ครุภณัฑ์ 12,841,200                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 119,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดั เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 921,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตา

ขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 27,000                        

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้นัง่ขบั แบบ 3 พวงตดั ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอ

ยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั คนั 1 894,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 170,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว 

 จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 11,596,000                   

รายการระดบัที1่: เบาะกระโดดสูง ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีายงิปืนยาวอดัลม ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอ

ยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั ชดุ 4 720,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่น

ตาขาว  จงัหวดัตรงั ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: อฒัจนัทรพ์บัเกบ็ได ้ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว ชดุ 2 9,900,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอ

ยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั ชดุ 2 35,000                        

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 999,100                   

งบลงทนุ 999,100                   

ครุภณัฑ์ 999,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 228,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 85,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว 

 จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่น

ตาขาว  จงัหวดัตรงั ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลทุ่งกระบอื 

อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 15,000                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 2,528,600                 

งบลงทนุ 2,528,600                 

ครุภณัฑ์ 2,528,600                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 85,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว 

 จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,321,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่น

ตาขาว  จงัหวดัตรงั ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความจปุอดแบบแหง้ ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอ

ยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลทุ่งกระบอื 

อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอตัราการเตน้ของหวัใจขณะออกก าลงักาย ต าบล

ทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 4 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะการเคลือ่นไหวร่างกายของนกักฬีา 

ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 1 1,500,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 17,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอ

ยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั ชดุ 1 17,500                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลทุ่งกระบอื

 อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั กลอ้ง 3 105,000                      
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จดัการเรียนการสอนข ัน้พื้นฐานดา้นการกฬีา 10,073,000                

งบลงทนุ 10,073,000                

ครุภณัฑ์ 3,474,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 461,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดั เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 468,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด  50  ปอนด ์ต าบล

ทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ ขนาด 50  ปอนด ์ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอ

ยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 200,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,290,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีายงิธนู ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว 

 จงัหวดัตรงั ชดุ 4 260,000                      

รายการระดบัที1่: คนัธนูแขง่ขนั ประเภทคนัธนูทดก าลงั ต าบลทุ่งกระบอื 

อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั ชดุ 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: แผ่นรองรบัลูกธนูพรอ้มขาต ัง้เป้า ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอ

ยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั ชดุ 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่น

ตาขาว  จงัหวดัตรงั ชดุ 2 1,052,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัและอตัราชพีจรขณะพกัแบบอตัโนมตัิ 

ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 4 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความจปุอดแบบแหง้ ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอ

ยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงบบีมอืแบบดจิติอล ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอ

ยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงเหยยีดขาและหลงัแบบดจิติอล ต าบลทุ่ง

กระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอ่อนตวัดา้นหนา้แบบดจิติอล ต าบลทุ่ง

กระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มโปรแกรมประเมนิผล

สมรรถภาพทางกาย ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 150,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลทุ่งกระบอื 

อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั เครื่อง 10 150,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลทุ่งกระบอื

 อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั กลอ้ง 3 105,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,599,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,001,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกฬีาจงัหวดัตรงั ต าบลทุ่ง

กระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,001,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,598,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอพกั โรงเรียนกฬีาจงัหวดัตรงั ต าบลทุ่ง

กระบอื อ าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรงั แห่ง 1 5,598,000                    

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 723,500                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 723,500                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 57,200                     

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 57,200                     

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 57,200                     

งบลงทนุ 57,200                     

ครุภณัฑ์ 57,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัตรงั  ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั เครื่อง 2 57,200                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 900,195,600               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 271,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 271,100                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 271,100                   

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 271,100                   

งบลงทนุ 271,100                   

ครุภณัฑ์ 271,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 271,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลทบัเที่ยง   อ าเภอเมอืงตรงั   จงัหวดัตรงั ชดุ 4 147,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี    ต าบลทบัเที่ยง   อ าเภอเมอืงตรงั   เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  ต าบลทบัเที่ยง   อ าเภอเมอืงตรงั   จงัหวดัตรงั เครื่อง 4 116,000                      

กรมชลประทาน 879,653,400              
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 131,950,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 26,950,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 26,950,000                

งบลงทนุ 26,950,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,950,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบท่อส่งน า้ฝายวงัสมบูรณ์ อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลเขาปูน อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั รายการ 0 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 11,950,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารป้องกนัตลิง่ฝายคลองช ีอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ ฝายคลองช ีอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ป่าฝายเขาช่องจนัทร ์อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั รายการ 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการฝายบา้นวงัสมบูรณ์ อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลเขาปูน อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั รายการ 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการอ่างเกบ็น า้สถานีบ ารุงพนัธุส์ตัวต์รงั อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลวงัคีรี อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั รายการ 0 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการฝายบา้นคลองคุย้ อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลปากแจ่ม อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยลกึ 2 อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกตะกอนฝายคลองช ีอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกตะกอนฝายเขาช่องจนัทร ์อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายและระบบท่อส่งน า้ฝายบา้นสนัติราษฏร ์อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั รายการ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายและระบบท่อส่งน า้ฝายบา้นหนิจอก อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลลพิงั อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตกรในเขตจงัหวดัตรงั อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั รายการ 0 300,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 105,000,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 105,000,000              

งบลงทนุ 105,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 105,000,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 105,000,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองดนิซเีมนตผ์สมน า้ยาโพลเิมอร ์คลอง

ระบายน า้สายใหญ่(ปะเหลยีน) ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั

  ระยะทาง 14.700 กม. รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองดนิซเีมนตผ์สมน า้ยาโพลเิมอร ์คลองส่ง

น า้สายLMC(ปะเหลยีน) ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั  

ระยะทาง 4.630 กม. รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองดนิซเีมนตผ์สมน า้ยาโพลเิมอร ์คลองส่ง

น า้สาย1R-LMC(ปะเหลยีน) ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั  

ระยะทาง 0.746 กม. รายการ 0 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองดนิซเีมนตผ์สมน า้ยาโพลเิมอร ์คลอง

ระบายน า้สายซอย2สาย(ปะเหลยีน) ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลยีน 

จงัหวดัตรงั  ระยะทาง 9.310 กม. รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองดนิซเีมนตผ์สมน า้ยาโพลเิมอร ์คลองส่ง

น า้สาย 1L-2R-LMC(ปะเหลยีน) ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดั

ตรงั  ระยะทาง 0.972 กม. รายการ 0 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 668,109,400              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 106,345,000              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 106,345,000              

งบลงทนุ 106,345,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,345,000                 

ค่าส ารวจออกแบบ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รายการ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: วเิคราะหค์วามปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นทุ่งหลวง รายการ 0 40,000                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 106,305,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อลอดคลองส่งน า้ (นางนอ้ย) ต าบลละมอ 

อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ คลอง LMC กม.4+450 (กะลาเส) 

ต าบลกะลาเส อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อลอดคลองส่งน า้คลองล าลงุ  ต าบลนาขา้วเสยี 

อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลอง LMC (นางนอ้ย) ต าบลนาขา้วเสยี อ าเภอ

นาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลอง RMC (นางนอ้ย) ต าบลละมอ อ าเภอนา

โยง จงัหวดัตรงั รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สายซอย (นางนอ้ย) ต าบลนาขา้วเสยี 

อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัตรงั รายการ 1 455,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 17,000,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมโครงการฝายคลองนางนอ้ย  โครงการ

ชลประทานตรงั ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 1 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 20,850,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้น บานระบาย ฝ่ายส่งน า้

และบ ารุงรกัษาที่ 1 (นางนอ้ย)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลละมอ 

อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 1 190,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้น บานระบาย ฝ่ายส่งน า้

และบ ารุงรกัษาที่ 2 (กะลาเส)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลกะลาเส 

อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั รายการ 1 317,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้น บานระบาย ฝ่ายส่งน า้

และบ ารุงรกัษาที่ 3 (ปะเหลยีน)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลปะ

เหลยีน อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั รายการ 1 112,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้น บานระบาย คลองส่งน า้ LMC 

(นางนอ้ย)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดั รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้น บานระบาย คลองส่งน า้ 

1R-1L-RMC (กะลาเส)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลกะลาเส อ าเภอสิ รายการ 1 70,000                        

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้น บานระบาย คลองส่งน า้ 

1R-RMC (กะลาเส)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลกะลาเส อ าเภอสเิกา รายการ 1 200,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้น บานระบาย คลองส่งน า้ 

2R-RMC (กะลาเส)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลกะลาเส อ าเภอสเิกา รายการ 1 70,000                        

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้น บานระบาย คลองส่งน า้ 

1L-6R-LMC (กะลาเส)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลกะลาเส อ าเภอสิ รายการ 1 180,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบาย ฝายคลองล าปลอก(อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าร)ิ  โครงการชลประทานตรงั ต าบลปะเหลยีน 

อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิในคลองส่งน า้สายซอย 

(นางนอ้ย) (ดว้ยแรงคน)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลนาขา้วเสยี รายการ 1 1,321,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิในคลองส่งน า้สายใหญ่ 

(นางนอ้ย) (ดว้ยแรงคน)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลละมอ อ าเภอนา รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งดา้นทา้ย ปตร.กะลาเส  โครงการ

ชลประทานตรงั ต าบลกะลาเส อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารปลายคลองซอย 4 ขวา - สายใหญ่ฝัง่

ซา้ย (กะลาเส)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลกะลาเส อ าเภอสเิกา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย 

(กะลาเส)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลกะลาเส อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั รายการ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ในคลองส่งน า้คลองLMC(ปะ

เหลยีน)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ในคลองส่งน า้คลอง1R-LMC(

ปะเหลยีน)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ในคลองส่งน า้คลอง2R-LMC(

ปะเหลยีน)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลยีน รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้สายที่ 1 อ่างฯคลองท่างิ้ว อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการชลประทานตรงั ต าบลท่างิ้ว อ าเภอ

หว้ยยอด จงัหวดัตรงั รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้สายที่ 2 อ่างฯคลองท่างิ้ว อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการชลประทานตรงั ต าบลท่างิ้ว อ าเภอ

หว้ยยอด จงัหวดัตรงั รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้สายที่ 3 อ่างฯคลองท่างิ้ว อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการชลประทานตรงั ต าบลท่างิ้ว อ าเภอ

หว้ยยอด จงัหวดัตรงั รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้สายที่ 4 อ่างฯคลองท่างิ้ว อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการชลประทานตรงั ต าบลท่างิ้ว อ าเภอ

หว้ยยอด จงัหวดัตรงั รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิในคลองส่งน า้สายแยก

ซอยฝัง่ซา้ย (นางนอ้ย) (ดว้ยแรงคน)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลละ

มอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิในคลองส่งน า้ จ านวน 16 

สาย (กะลาเส) (ดว้ยแรงคน)  โครงการชลประทานตรงั  อ าเภอสเิกา รายการ 1 1,350,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิอ่างเกบ็น า้บา้นพรุเตย 

(ดว้ยแรงคน)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลกะลาเส อ าเภอสเิกา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ในคลองส่งน า้คลอง

1L-2R-LMC(ปะเหลยีน)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลแหลมสอม รายการ 1 910,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ในคลองระบายน า้สายใหญ่(ปะ

เหลยีน)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 21,000,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ระบบระบายน า้คลอง

 LMC (นางนอ้ย)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลนาขา้วเสยี อ าเภอนา รายการ 0 7,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ระบบระบายน า้คลอง

 RMC (นางนอ้ย)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ระบบระบายน า้คลอง

ส่งน า้สายซอย (นางนอ้ย)  โครงการชลประทานตรงั ต าบลนาขา้วเสยี 

อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้คลองท่างิ้ว ระยะ

 2  โครงการชลประทานตรงั ต าบลท่างิ้ว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั รายการ 1 5,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 283,000,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 45,000,000                

งบลงทนุ 45,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นบางด ี

ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั รายการ 0 45,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 115,000,000              

งบลงทนุ 115,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 115,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 115,000,000                 

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบ โครงการแกม้ลงิสถานี

พฒันาอาหารสตัว ์ต าบลเขาไพร อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั รายการ 0 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิทุ่งน า้ผุด ระยะ 3 ต าบลนาตาลว่ง อ าเภอเมอืง รายการ 0 35,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 123,000,000              

งบลงทนุ 123,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 123,000,000                 

ค่าที่ดนิ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 60,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 63,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานพรอ้มอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็

น า้บา้นหว้ยต่อนอ้ย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัตรงั รายการ 0 63,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 277,264,400              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 277,264,400              

งบลงทนุ 277,264,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 277,264,400                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 277,264,400                 

รายการระดบัที1่: คลองระบายน า้คลองล าเลยีง  โครงการคลองระบายน า้

คลองล าเลยีง จงัหวดัตรงั 0 10,054,200                   

รายการระดบัที1่: คลองผนัน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบระบาย

น า้แม่น า้ตรงั จงัหวดัตรงั 0 102,169,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา คลองผนัน า้พรอ้มอาคารประกอบ

 โครงการระบบระบายน า้แม่น า้ตรงั จงัหวดัตรงั 0 1,788,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารประกอบและส่วนประกอบอืน่ โครงการคลอง

ระบายน า้คลองล าเลยีง จงัหวดัตรงั 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการระบบระบายน า้

แม่น า้ตรงั ต าบลบางรกั อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 0 9,350,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองปะเหลยีน ระยะที่ 2 ต าบลบางดว้น อ าเภอ

ปะเหลยีน จงัหวดัตรงั 0 83,902,400                   

โครงการจดัการคุณภาพน า้ 1,500,000                 

การจดัการคุณภาพน า้ 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ท านบป้องกนัน า้เค็มคลองบางหมาก ต าบลบางหมาก 

อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ท านบป้องกนัน า้เค็มคลองนางนอ้ย (บา้นนาหาร) ต าบลละ

มอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ท านบป้องกนัน า้เค็มคลองนางนอ้ย (บา้นนาขา้วเสยี) 

ต าบลนาขา้วเสยี อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 0 500,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 50,000,000                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 50,000,000                

บริหารจดัการน า้ภาคใต ้ 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทรบ.บา้นเกาะมกุต ์ต าบลเกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดั รายการ 0 50,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 29,594,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 29,594,000                

การจดัการงานชลประทาน 29,594,000                

งบลงทนุ 29,594,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,594,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสะพาน คสล. คลอง RMC กม.0+122 (นางนอ้ย)

 .โครงการชลประทานตรงั ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 0 6,000,000                    

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

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทานตรงั 

ต าบลนาขา้วเสยี อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 0 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 6,594,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาระบบชลประทาน .โครงการชลประทานตรงั

 ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการชลประทานตรงั ต าบลละมอ

 อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 594,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในคลองส่งน า้ จ านวน 6 สาย (นางนอ้ย) .

โครงการชลประทานตรงั ต าบลนาขา้วเสยี อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 0 289,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณหนา้ฝายคลองนางนอ้ย .โครงการ

ชลประทานตรงั ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 0 305,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า โครงการชลประทานตรงั ต าบลบา้น

ควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั รายการ 0 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค (นางนอ้ย) .โครงการ

ชลประทานตรงั ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค (ฝ่ายส่งน า้ฯ ที่ 2 ชป.ตรงั) .

โครงการชลประทานตรงั ต าบลกะลาเส อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั รายการ 0 5,000,000                    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 21,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 21,000                     

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 21,000                     

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21,000                     

งบลงทนุ 21,000                     

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ตรงั ต าบลบางรกั อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 796,700                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 387,300                   

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 387,300                   

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 387,300                   

งบลงทนุ 387,300                   

ครุภณัฑ์ 387,300                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 387,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภูม ิ

(Refrigerated Centrifuge) แบบตัง้โตะ๊ ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดั เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอเิลค็โตรโฟรีซสิ ชนิดแนวนอน พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 87,300                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 409,400                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 409,400                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 409,400                   

งบลงทนุ 409,400                   

ครุภณัฑ์ 109,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 89,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน   ต าบลนาโตะ๊หมงิ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 2 73,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ต าบลนาโตะ๊หมงิ อ าเภอเมอืงตรงั เครื่อง 2 15,800                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัดนิป้องกนัน า้ท่วม ต าบลนาโตะ๊หมงิ อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 300,000                      

กรมปศุสตัว ์ 1,237,900                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 200,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบริหาร

จดัการฟารม์อยา่งเป็นระบบ 200,000                   

เพิม่มลูค่าปศุสตัว ์ 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 4 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,037,900                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 1,037,900                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 1,019,400                 

งบลงทนุ 1,019,400                 

ครุภณัฑ์ 1,019,400                    

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 าบลยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั 

จงัหวดัตรงั ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 162,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืง

ตรงั จงัหวดัตรงั ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั 

จงัหวดัตรงั ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืง

ตรงั จงัหวดัตรงั คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบลทบั

เที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตู ้ 2 40,000                        

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 18,500                     

งบลงทนุ 18,500                     

ครุภณัฑ์ 18,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 18,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ต าบลนาท่ามเหนือ 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 2,500                         

กรมพฒันาทีด่นิ 13,415,200                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 600,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 600,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 600,000                   

งบลงทนุ 600,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 600,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัตรงั ไร่ 130 600,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,875,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 10,875,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั คนั 1 991,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 8,428,000                 

งบลงทนุ 8,428,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,428,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,428,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัตรงั กลา้ 2500000 4,125,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัตรงั กลา้ 1400000 1,428,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดัตรงั ไร่ 250 2,875,000                    

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 1,320,000                 

งบลงทนุ 1,320,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,320,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุง้กลุาด า จงัหวดัตรงั ไร่ 60 1,320,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 136,000                   

งบลงทนุ 136,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 136,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 136,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัตรงั ไร่ 80 136,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,940,200                 

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,940,200                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,940,200                 

งบลงทนุ 1,940,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,940,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,940,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลควนเมา อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั บ่อ 5 89,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเมอืงเพชร อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกะลาเส อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อหนิ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกยาง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองชลีอ้ม อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองชา้งแลน่ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยนาง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัคีรี อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองปรือ อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาท่ามใต ้อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาโตะ๊หมงิ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัมะปราง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัมะปรางเหนือ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาหมืน่ศรี อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        
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04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบ่อ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาขา้วเสยี อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าพญา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกาะเปียะ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองปาง อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาขาว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลล าภูรา อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยยอด อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั บ่อ 1 17,800                        

กรมวชิาการเกษตร 1,055,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,055,700                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 147,700                   

วจิยัและพฒันา 147,700                   

งบลงทนุ 147,700                   

ครุภณัฑ์ 147,700                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 147,700                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บตวัอยา่งพชื ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ตู ้ 1 96,500                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้ดตวัอยา่งพชื ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งดนิ (Soil Auger) ต าบลสุโสะ อ าเภอปะ

เหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 2 17,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอน ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน 

จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 15,000                        

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 908,000                   

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 908,000                   

งบลงทนุ 908,000                   

ครุภณัฑ์ 908,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 908,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวนิิจฉยัศตัรูพชืระยะไกล ต าบลกนัตงั อ าเภอ

กนัตงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 818,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เกบ็ตวัอยา่งแมลง ต าบลกนัตงั อ าเภอกนัตงั ชดุ 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ตรวจพชื ต าบลกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องแกว้ ต าบลกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 64,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 64,800                     

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 64,800                     

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 64,800                     

งบลงทนุ 64,800                     

ครุภณัฑ์ 64,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรงั

 ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

โยง ต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 32,400                        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,643,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,900,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1,900,000                 

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 1,900,000                 

งบอดุหนุน 1,900,000                 

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,396,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนชมุนุมสหกรณ์จงัหวดัตรงั จ ากดั ต าบลทบั

เที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ในการจดัหาเสาเครื่องจกัรพรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 1 299,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พฒันา จ ากดั 

ต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ในการจดัหาจกัรรีดยาง 12 ขอน ชดุ 1 265,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พฒันา จ ากดั 

ต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ในการจดัหาเกะ๊ยาง 5 ชัน้ ชดุ 20 299,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พฒันา จ ากดั 

ต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ในการจดัหาตะกงพรอ้มแผ่น

เสยีบ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 แผ่น ชดุ 40 448,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นทุ่งต่อ จ ากดั 

ต าบลทุ่งต่อ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ในการจดัหาแฮนดล์ฟิท ์ขนาดไม่ คนั 2 41,900                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นยวนโปะ จ ากดั 

ต าบลบางดว้น อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ในการจดัหาแฮนดล์ฟิท ์ขนาด คนั 1 20,900                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหนองเอื้อง จ ากดั

 ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ในการจดัหาแฮนดล์ฟิท ์

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 ตนั คนั 1 20,900                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 504,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางด ีจ ากดั 

ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ในการจดัสรา้งเครื่องช ัง่ ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 80 ตนั พรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 1 504,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,743,000                 
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สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 1,743,000                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,696,000                 

งบลงทนุ 1,696,000                 

ครุภณัฑ์ 1,696,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัตรงั  ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั คนั 2 1,696,000                    

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 47,000                     

งบลงทนุ 47,000                     

ครุภณัฑ์ 47,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 36,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 36,800                     

จดัทีด่นิ 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัตรงั  ต าบลบางรกั อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัตรงั  ต าบลบางรกั อ าเภอเมอืง ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัตรงั ต าบลบางรกั

 อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 22,000                        

กระทรวงคมนำคม 1,428,653,000            

กรมเจา้ทา่ 218,650,000              

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                        
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 60,000,000                

โครงการพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 60,000,000                

พฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ชายฝัง่ทะเลที่

ร่องน า้กนัตงั อ.กนัตงั จ.ตรงั เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 1000000 60,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 158,550,000              

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 158,550,000              

ก่อสรา้งทา่เรือ 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงท่าเรือปากเมง ต.ไมฝ้าด อ.สเิกา จ.ตรงั แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมท่าเรือสาธารณะในภูมภิาคประจ าปี 

(ในพื้นที่ จ.ตรงั และ จ.สตูล) จ านวน แห่ง 4 20,000,000                   

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 3,400,000                 

งบลงทนุ 3,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,400,000                    

ค่าส ารวจออกแบบ 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาส ารวจออกแบบและจดัท ารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงสรา้งป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่บริเวณหาดหวั

หนิและหาดคลองสน ต.บ่อหนิ อ.สเิกา จ.ตรงั ฉบบั 0 3,400,000                    

ขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ 105,150,000              

งบลงทนุ 105,150,000              

ครุภณัฑ์ 48,515,000                   

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 45,715,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตข์บัปัม๊ขดุพรอ้มติดต ัง้ ส าหรบัเรือเจา้ท่า ข.5 

และเรือเจา้ท่า ข.7 ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 3 จ.ตรงั จ านวน ชดุ 2 35,738,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตข์บัปัม๊ไฮดรอลคิและขบัชดุเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 360 HP พรอ้มชดุเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 62

 kVA ส าหรบัเรือเจา้ท่า ข.15 ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 3 จ. ชดุ 1 9,977,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทุ่นเครื่องหมายการเดนิเรือพรอ้มอปุกรณ์ขนาด

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,635,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาดา้นวศิวกรรม เศรษฐศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

ส าหรบัการด าเนินการขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้กนัตงั อ.กนัตงั จ.ตรงั ฉบบั 1 7,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 49,635,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหลกัไฟขอบร่อง หลกัไฟปลายสนัเขือ่น และ

หลกัไฟแสดงที่หมายอนัตราย พรอ้มอปุกรณ์เครื่องหมายการเดนิเรือ 

ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 3 จ.ตรงั จ านวน หลกั 12 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ชายฝัง่ทะเล (ด าเนินการ

เอง) ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 3 จ.ตรงั จ านวน 11 ร่องน า้ ลบ.ม. 900000 31,635,000                   
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กรมการขนส่งทางบก 4,442,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,072,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 3,072,000                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 3,072,000                 

งบลงทนุ 3,072,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,072,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,072,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัตรงั สาขาอ าเภอหว้ย

ยอด ต าบลหนองชา้งแลน่ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 3,072,000                    

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 านกังานขนส่งจงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 399,867,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 95,000,000                

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 16,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 16,000,000                

งบลงทนุ 16,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

ตรงั จ. ตรงั แห่ง 1 16,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 79,000,000                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 79,000,000                

งบลงทนุ 79,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 79,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 79,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บา้นช่อง - หาดเลา จ. แห่ง 4 79,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 297,571,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 253,429,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 250,160,000              

งบลงทนุ 250,160,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 250,160,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 250,160,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงตรงั กม. 735 53,510,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยยอด - ล าภูรา จ.ตรงั แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรงั - สเิกา ตอน 2 จ.ตรงั แห่ง 1 5,150,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาวง -  หว้ยยอด ตอน 1 จ. แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4268 ตอน ควนตอ  - บา้นควน จ.ตรงั แห่ง 1 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาวง -  หว้ยยอด ตอน 2 จ. แห่ง 1 18,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน กะปาง -  หว้ยนาง จ.ตรงั แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บา้นนา - หยงสตาร ์จ.ตรงั แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง -  ตน้ชด ตอน 2 แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4225 ตอน สวนปาลม์ - คลองช ีจ.ตรงั แห่ง 1 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4267 ตอน หว้ยนาง - หนองบวั จ.ตรงั แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอน หว้ยยอด  -  ท่างิ้ว จ.ตรงั แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง จ.ตรงั แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน น า้ตก - กะปาง ( ตอน 2 ) แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงตรงั แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน 

ตรงั - เขาพบัผา้ จ.ตรงั แห่ง 1 16,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 3,269,000                 

งบลงทนุ 3,269,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,269,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,269,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัรษัฎา (ขาออก) จ.ตรงั แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัรษัฎา (ขาออก) แห่ง 1 1,869,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบ

น า้หนกัรษัฎา (ขาออก) จ.ตรงั แห่ง 1 300,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 44,142,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 30,017,000                

งบลงทนุ 30,017,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,017,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,017,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4225 ตอน สวนปาลม์ - คลองช ี แห่ง 1 2,389,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4278 ตอน ทอนแจ ้- อ่าวตง 

ตอน 1 จ. ตรงั แห่ง 1 2,720,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4345 ตอน ควนกนุ - หนอง

ชมุแสง จ. ตรงั แห่ง 1 7,663,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4348 ตอน หว้ยเจ - ควนอารีย ์

ตอน 2 จ. ตรงั แห่ง 1 3,715,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4125 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรงั - เขาพบัผา้ จ. ตรงั แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 403 ตอน กะปาง - หว้ยนาง จ. แห่ง 1 1,598,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 403 ตอน หว้ยนาง - ตน้ม่วง จ. แห่ง 1 1,845,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

ตรงั จ. ตรงั แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4235 ตอน บา้นนา - ปากปรน - 

บกหกั จ. ตรงั แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4261 ตอน ป่าเตียว - ทุ่งค่าย จ. แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4270 ตอน ท่างิ้ว - ทุ่งชมุพล 

ตอน 1 จ. ตรงั แห่ง 1 1,886,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 13,049,900                

งบลงทนุ 13,049,900                

ครุภณัฑ์ 2,249,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    
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รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. จ.ตรงั เครื่อง 1 65,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,800,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสถานีต ารวจทางหลวง ส.ทล.2 กก.7 บก. หลงั 1 10,800,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 1,076,000                 

งบลงทนุ 1,076,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,076,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,076,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาวง - หว้ยยอด จ. ตรงั แห่ง 1 1,076,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 7,296,000                 

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,946,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,946,000                 

งบลงทนุ 2,946,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,946,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,946,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ยา่นตา

ขาว ตอน 1 จ. ตรงั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ยา่นตา

ขาว ตอน 2 จ. ตรงั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4225 ตอน สวนปาลม์ -คลองช ี

และสายทางหลวงหมายเลข 4345 ตอน ควนกนุ - หนองชมุแสง จ. ตรงั แห่ง 4 1,946,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงตรงั 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 367,236,900              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 32,445,600                

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 32,445,600                

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 32,445,600                

งบลงทนุ 32,445,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,445,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 32,445,600                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายนาโยงเหนือ - ควนสวรรค ์อ.นาโยง จ.ตรงั กม. 7.585 32,445,600                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 80,978,200                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 22,078,200                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 22,078,200                

งบลงทนุ 22,078,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,078,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 22,078,200                   
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รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองสุโสะ อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั ม. 65 17,278,200                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองช ีอ.วงัวเิศษ จ.ตรงั ม. 70 4,800,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 27,600,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 27,600,000                

งบลงทนุ 27,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,600,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 27,600,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้ตรงั อ.รษัฎา จ.ตรงั กม. 2.507 18,100,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้ตรงั อ.หว้ยยอด จ.ตรงั กม. 1.353 9,500,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 31,300,000                

ขยายความกวา้งสะพาน 31,300,000                

งบลงทนุ 31,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,300,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 31,300,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตง.3004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 404 - บา้นตน้ปรง อ.ยา่นตาขาว จ.ตรงั แห่ง 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตง.3019 แยกทาง

หลวงหมายเลข 404 - บา้นแหลมสอม อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั แห่ง 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตง.4023 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4046 - บา้นโคกยาง อ.สเิกา, กนัตงั จ.ตรงั แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตง.1018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นทุ่งหวา้น อ.หว้ยยอด จ.ตรงั แห่ง 1 14,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 230,793,100              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 14,381,800                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 104,000                   

งบลงทนุ 104,000                   

ครุภณัฑ์ 104,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 104,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทตรงั แขวงทาง

หลวงชนบทตรงั ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทตรงั แขวงทาง

หลวงชนบทตรงั ชดุ 1 24,000                        

พฒันาสะพานขนาดกลาง 3,288,000                 

งบลงทนุ 3,288,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,288,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,288,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองหนองขี้ใต ้อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั ม. 21 3,288,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 10,989,800                

งบลงทนุ 10,989,800                

ครุภณัฑ์ 360,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        



24 / 115

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทตรงั ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 290,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะเกบ็ตวัอยา่งผวิจราจรคอนกรีตและแอสฟลัต์

คอนกรีตแบบไฟฟ้าพรอ้มเครื่องก าเนิดไฟฟ้า แขวงทางหลวงชนบทตรงั เครื่อง 1 290,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,629,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,629,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทตรงั แห่ง 1 10,629,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 159,212,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 159,212,000              

งบลงทนุ 159,212,000              

ครุภณัฑ์ 9,552,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,102,000                    

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทตรงั คนั 1 814,000                      

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

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทตรงั คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทตรงั คนั 1 3,300,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัยานพาหนะเคลือ่นที่ แขวงทางหลวง ชดุ 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 149,660,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 149,660,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046

 - บา้นหาดปากเมง อ.กนัตงั, สเิกา จ.ตรงั แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ตง.010 สะพานท่าเตียน อ.หว้ยยอด จ.ตรงั แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตง.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 404

 - บา้นตน้ปรง อ.ยา่นตาขาว จ.ตรงั แห่ง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตง.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4046

 - บา้นโคกพลา อ.สเิกา, วงัวเิศษ จ.ตรงั แห่ง 1 1,770,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046

 - บา้นหาดปากเมง อ.กนัตงั, สเิกา จ.ตรงั แห่ง 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตง.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4046

 - บา้นหนองคลา้ อ.สเิกา, วงัวเิศษ, เมอืง จ.ตรงั แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตง.5036 ถนนศรีตรงั 1 อ.เมอืง จ.ตรงั แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ตง.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นฉาง 

อ.วงัวเิศษ จ.ตรงั กม. 3.5 22,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ตง.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นเขา

วเิศษ อ.วงัวเิศษ จ.ตรงั กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ตง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 - บา้น

พรุโตะ๊ปุก อ.ปะเหลยีน, ยา่นตาขาว จ.ตรงั กม. 3 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ตง.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 - บา้น

ยา่นตาขาว อ.ยา่นตาขาว จ.ตรงั กม. 2.7 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทตรงั กม. 349 28,520,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 419

 - บา้นหลงัเขา อ.เมอืง, วงัวเิศษ จ.ตรงั แห่ง 1 9,800,000                    
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โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 57,199,300                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 56,072,400                

งบลงทนุ 56,072,400                

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบ

พกพา แขวงทางหลวงชนบทตรงั ชดุ 1 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,472,400                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 55,472,400                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ตง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้น

ปากเมง อ.กนัตงั, สเิกา จ.ตรงั แห่ง 1 28,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.3022 แยกทาง

หลวงหมายเลข 404 - บา้นทุ่งยาว อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4046 - บา้นหาดปากเมง อ.กนัตงั, สเิกา จ.ตรงั แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4028 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4270 - บา้นคลองมวน อ.หว้ยยอด, รษัฎา จ.ตรงั แห่ง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4159 - บา้นหว้ยหนิ อ.วงัวเิศษ จ.ตรงั แห่ง 1 242,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4264 - บา้นพรุโตะ๊ปุก อ.ปะเหลยีน, ยา่นตาขาว จ.ตรงั แห่ง 1 297,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4046 - บา้นโคกพลา อ.สเิกา, วงัวเิศษ จ.ตรงั แห่ง 1 382,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.3005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 404 - บา้นบางหมาก อ.เมอืง, กนัตงั จ.ตรงั แห่ง 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.3004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 404 - บา้นตน้ปรง อ.ยา่นตาขาว จ.ตรงั แห่ง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.3002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 419 - บา้นหลงัเขา อ.เมอืง, วงัวเิศษ จ.ตรงั แห่ง 1 716,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.3005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 404 - บา้นบางหมาก อ.เมอืง, กนัตงั จ.ตรงั แห่ง 1 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4024 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4225 - บา้นควนนกหวา้ อ.วงัวเิศษ, หว้ยยอด จ.ตรงั แห่ง 1 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4162 - บา้นฉางหลาง อ.สเิกา จ.ตรงั แห่ง 1 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4046 - บา้นช่องลม อ.สเิกา, วงัวเิศษ จ.ตรงั แห่ง 1 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.5010 แยกทาง

หลวงชนบท ตง.4008 - บา้นหาดยาว อ.กนัตงั จ.ตรงั แห่ง 1 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4017 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4045 - สนามบนิตรงั อ.เมอืง จ.ตรงั แห่ง 1 1,989,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.4001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4046 - บา้นโคกพลา อ.สเิกา, วงัวเิศษ จ.ตรงั แห่ง 1 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.5029 แยกทาง

หลวงชนบท ตง.4009 - บา้นทุ่งเกาะยวน อ.ยา่นตาขาว จ.ตรงั แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตง.5039 แยกทาง

หลวงชนบท ตง.4008 - บา้นนาเกลอื อ.กนัตงั จ.ตรงั แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทตรงั แห่ง 1 3,885,400                    
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ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,126,900                 

งบลงทนุ 1,126,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,126,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,126,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทตรงั แห่ง 1 1,126,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 23,020,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 5,160,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 5,160,000                 

งบลงทนุ 5,160,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,160,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,160,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตง.

1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นพรุหนงั อ.นาโยง, เมอืง จ.ตรงั แห่ง 1 540,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตง.

1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นนาตาข  า อ.หว้ยยอด จ.ตรงั แห่ง 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตง.

3004 แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้นตน้ปรง อ.ยา่นตาขาว จ.ตรงั แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตง.

3005 แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้นบางหมาก อ.เมอืง, กนัตงั จ.ตรงั แห่ง 1 620,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตง.

3022 แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้นทุ่งยาว อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั แห่ง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตง.

4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 - บา้นพรุโตะ๊ปุก อ.ปะเหลยีน, ยา่นตา แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตง.

4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นหนองคลา้ อ.สเิกา, เมอืง, วงั แห่ง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตง.

4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นโคกยาง อ.สเิกา, กนัตงั จ.ตรงั แห่ง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตง.

5010 แยกทางหลวงชนบท ตง.4008 - บา้นหาดยาว อ.กนัตงั จ.ตรงั แห่ง 1 520,000                      

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 17,860,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 17,860,000                

งบลงทนุ 17,860,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,860,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,860,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.

1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นพรุหนงั อ.นาโยง, เมอืง จ.ตรงั แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.

3012 แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้นหนองบ่อ อ.ยา่นตาขาว จ.ตรงั แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.

3019 แยกทางหลวงหมายเลข 404 - บา้นแหลมสอม อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.

3027 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บา้นหว้ยขี้แรด อ.หว้ยยอด จ.ตรงั แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.

3034 แยกทางหลวงหมายเลข 419 - บา้นนาปด อ.เมอืง, นาโยง จ.ตรงั แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.

4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 - บา้นยา่นตาขาว อ.ยา่นตาขาว จ.ตรงั แห่ง 1 1,990,000                    
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รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.

4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นโคกยาง อ.สเิกา, กนัตงั จ.ตรงั แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.

4025 แยกทางหลวงหมายเลข 4162 - บา้นฉางหลาง อ.สเิกา จ.ตรงั แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตง.

4030 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บา้นช่องลม อ.สเิกา, วงัวเิศษ จ.ตรงั แห่ง 1 1,980,000                    

กรมทา่อากาศยาน 438,455,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 416,400,000              

โครงการพฒันาทา่อากาศยานตรงั 416,400,000              

ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยายทา่อากาศยานตรงั 416,400,000              

งบลงทนุ 416,400,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 416,400,000                 

ค่าควบคุมงาน 16,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่พกัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ 

ท่าอากาศยานตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งเสริมความแขง็แรงทางวิง่ 

ก่อสรา้งทางขบัและลานจอดเครื่องบนิพรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศ

ยานตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 4,400,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000,000                 

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารที่พกัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ ท่าอากาศยาน

ตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 240,000,000                 

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งเสริมความแขง็แรงทางวิง่ ก่อสรา้งทางขบัและ

ลานจอดเครื่องบนิพรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานตรงั ต าบลโคก

หลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 160,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 22,055,500                

การพฒันาทา่อากาศยาน 22,055,500                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาทา่อากาศยานและมสีิ่งอ านวยความสะดวกตาม

มาตรฐานสากล 22,055,500                

งบลงทนุ 22,055,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,055,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,055,500                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั (24 

ยูนิต) ท่าอากาศยานตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 16,555,500                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั (24 

ยูนิต) ท่าอากาศยานตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ระยะที่ แห่ง 1 5,500,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 59,536,800                

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 25,355,500                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,963,500                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ 

และป่าชายเลน 1,636,800                 

ป้องกนัและปราบปรามรองรบัแผนปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฏหมาย 

(IUU) 1,636,800                 

งบรายจ่ายอื่น 1,636,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามรองรบั

แผนปฏบิตัิการแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย (IUU) 0 1,636,800                    

โครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 1,247,000                 
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ฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 1,247,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,247,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกเสริมปะการงั จงัหวดัตรงั ไร่ 5 1,247,000                    

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

งบด าเนินงาน 789,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 789,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ

อนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 62,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        

โครงการบริหารจดัการและซอ่มแซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 290,500                   

บริหารจดัการเเละซอ่มเเซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 290,500                   

งบรายจ่ายอื่น 290,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดต ัง้ทุ่นเเสดงเเนวเขต จงัหวดัตรงั เมตร 500 290,500                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 755,500                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 755,500                   

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคใต)้ 755,500                   

งบด าเนินงาน 755,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 755,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 279,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 71,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 221,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 34,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 20,636,500                

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 20,636,500                

บริหารจดัการทรพัยากรทางทะเล 10,084,500                

งบรายจ่ายอื่น 10,084,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าและวางปะการงัเทยีม จงัหวดัตรงั แท่ง 1350 10,084,500                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 10,552,000                

งบลงทนุ 10,552,000                

ครุภณัฑ์ 10,000,000                   
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 33 ฟตุ พรอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลบ่อหนิ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ล  า 1 10,000,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 552,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 552,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัตรงั กลา้ 100000 290,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัตรงั ไร่ 226 262,000                      

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 22,757,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 19,496,800                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 16,592,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 2,830,000                 

งบลงทนุ 2,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,830,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นนาทะเล หมู่ที่ 1  

ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนวดัเขาวเิศษ หมู่ที่ 4 

ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 13,762,000                

งบลงทนุ 13,762,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,762,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 13,762,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโคกทราย หมู่ที่ 4 

ต าบลโพรงจระเข ้อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นไสมะม่วง หมู่ที่ 3 

ต าบลท่างิ้ว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นทุ่งศาลา หมู่ที่ 4 

ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นทุ่งเกาะญวน หมู่ที่ 5

  ต าบลหนองบ่อ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นควนพญา หมู่ที่ 6 

ต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนในเตาพทิยาคม หมู่ที่ 1

 ต าบลในเตา อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นไร่หลวง หมู่ที่ 3  

ต าบลโคกสะบา้ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั แห่ง 1 983,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ หมู่ที่ 5 

ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นป่าแก่ หมู่ที่ 4 

ต าบลบางดว้น อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโคกชะแง ้หมู่ที่ 5 

ต าบลนาบนิหลา อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นลพิงั หมู่ที่ 7  

ต าบลลพิงั อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัธรรมาราม หมู่ที่ 4  

ต าบลนาขา้วเสยี อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นควนยาง หมู่ที่ 9 

ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองคลา้ หมู่ที่ 7 

ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 984,800                   

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 984,800                   

งบลงทนุ 984,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 984,800                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 984,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นมดตะนอย หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะลบิง อ าเภอ

กนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นยางขาคีม หมู่ที่ 4 ต าบลล าภูรา อ าเภอหว้ย

ยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 492,400                      

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 1,920,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 1,920,000                 

งบลงทนุ 1,920,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,920,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นควนเจาะ หมู่ที่ 2 ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองพลอง หมู่ที่ 13 ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นตน้ปรง หมู่ที่ 1 ต าบลวงัมะปรางเหนือ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นช่องหาร หมู่ที่ 3 ต าบลวงัมะปรางเหนือ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทอนแจ ้หมู่ที่ 9 ต าบลวงัมะปรางเหนือ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทุ่งนอก หมู่ที่ 8 ต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนา้วดั หมู่ที่ 1 ต าบลในเตา อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นกลาง หมู่ที่ 2 ต าบลควนเมา อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 240,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,261,000                 

ทรพัยากรน า้บาดาลในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการบริหารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 3,261,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาล 3,261,000                 

งบลงทนุ 3,261,000                 

ครุภณัฑ์ 2,894,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,777,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 

2,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์เครื่องยนต์

ดเีซล แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั คนั 1 1,489,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 117,000                      

รายการระดบัที1่: คอ้นธรณีวทิยา ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั อนั 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: เขม็ทศิทางธรณีวทิยา ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั อนั 3 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้แบบสายไฟ ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืง

ตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 90,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 367,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 367,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบา้นพกัอาศยั ส านกัทรพัยากรน า้บาดาล เขต 

6 ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 367,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 6,747,800                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,798,100                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 1,218,100                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 450,000                   

งบลงทนุ 450,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 450,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัตรงั ไร่ 100 350,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัตรงั กลา้ 20000 100,000                      

โครงการส ารวจและจดัท าขอ้มลูพชืสมนุไพร 95,300                     

งบลงทนุ 95,300                     

ครุภณัฑ์ 95,300                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 31,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล จงัหวดัตรงั ตวั 1 19,300                        
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ครุภณัฑก์ารเกษตร 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัตรงั เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรอทุยานแหง่ชาตทิางทะเล 490,000                   

งบลงทนุ 490,000                   

ครุภณัฑ์ 490,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 490,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ด าน า้ลกึ จงัหวดัตรงั ชดุ 5 450,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพใตน้ า้ จงัหวดัตรงั ตวั 1 40,000                        

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 182,800                   

งบลงทนุ 182,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 182,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 182,800                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัตรงั กโิลเมตร 20 102,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 80,000                        

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 580,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 580,000                   

งบลงทนุ 580,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 580,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 580,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัตรงั กโิลเมตร 20 220,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดัตรงั กโิลเมตร 120 360,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 93,000                     

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 93,000                     

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคใต)้ 93,000                     

งบลงทนุ 93,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 93,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 93,000                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัตรงั กลา้ 1200 6,000                         

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัตรงั กลา้ 30000 87,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,856,700                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 4,856,700                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 4,699,200                 

งบลงทนุ 4,699,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,699,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,332,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ จงัหวดั หลงั 1 1,332,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,878,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั 

เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาน า้พราย จงัหวดัตรงั แห่ง 1 114,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมส านกังาน เลขราชพสัดุ ตง. 353 

หน่วยพทิกัษป่์าปากแจ่ม เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาน า้พราย จงัหวดัตรงั แห่ง 1 48,300                        
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการระดบั 3-4 เลขราช

พสัดุ ตง. 354 หน่วยพทิกัษป่์าปากแจ่ม เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาน า้พราย แห่ง 1 319,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั เลขราช

พสัดุ ตง. 355 หน่วยพทิกัษป่์าปากแจ่ม เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาน า้พราย แห่ง 1 202,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนป่าไมลู้กรงั จงัหวดัตรงั กม. 1 2,193,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 488,300                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัตรงั กโิลเมตร 95 488,300                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 157,500                   

งบลงทนุ 157,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 157,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 157,500                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 30000 87,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัตรงั ไร่ 150 70,500                        

กรมป่าไม ้ 4,675,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 143,800                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 143,800                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 143,800                   

งบลงทนุ 143,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 143,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 143,800                      

รายการระดบัที1่: สรา้งแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มจ้ากป่าปลูก จงัหวดัตรงั ไร่ 91 143,800                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 834,000                   

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 834,000                   

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 834,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนเพาะช า จงัหวดัตรงั หลงั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรูเ้พาะช ากลา้ไม ้ หลงั 1 150,000                      

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 564,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัตรงั หมู่บา้น 22 264,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัตรงั หมู่บา้น 15 300,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 426,300                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 426,300                   

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 182,000                   

งบด าเนินงาน 95,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 95,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 89,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,400                         

งบลงทนุ 87,000                     
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 87,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 87,000                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัตรงั กลา้ 30000 87,000                        

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคใต ้ 244,300                   

งบด าเนินงาน 124,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 124,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 62,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 60,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500                           

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 600                           

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500                           

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 3,271,600                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 3,271,600                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 1,792,000                 

งบลงทนุ 1,792,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,792,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,792,000                    

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

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

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,056,500                 

งบลงทนุ 1,056,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,056,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,056,500                    

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

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัตรงั กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัตรงั กลา้ 267000 774,300                      

ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกจิและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 423,100                   

งบลงทนุ 423,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 423,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 423,100                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัตรงั กลา้ 145900 423,100                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 29,404,000                

กรมอตุนิุยมวทิยา 29,404,000                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 29,404,000                

โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) 29,404,000                

จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานพษิณุโลก

 ทา่อากาศยานแมส่อด ทา่อากาศยานตรงั และทา่อากาศยานบรุีรมัย์ 29,404,000                

งบลงทนุ 29,404,000                

ครุภณัฑ์ 29,404,000                   
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ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 29,404,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน

ตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ระบบ 1 29,404,000                   

กระทรวงพลงังำน 66,870,200                

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 120,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 120,000                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 120,000                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพลงังานจงัหวดัตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั เครื่อง 1 120,000                      

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 66,750,200                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 66,722,400                

โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดา้นพลงังานทดแทน 66,722,400                

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดา้นพลงังานทดแทน 66,722,400                

งบลงทนุ 66,722,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 66,722,400                   

ค่าควบคุมงาน 2,865,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้ง (งานปรบัปรุงประสทิธภิาพและ

เพิม่ก าลงัผลติ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้คลองล าปลอก) ต าบลโพรงจระเข ้

อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั 0 2,865,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 63,857,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน า้ พรอ้ม

ส่วนประกอบอืน่ๆ (งานปรบัปรุงประสทิธภิาพและเพิม่ก าลงัผลติ โครงการ

ไฟฟ้าพลงัน า้คลองล าปลอก) ต าบลโพรงจระเข ้อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั 0 38,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องกงัหนัน า้และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพรอ้มอปุกรณ์ 

และติดต ัง้ (งานปรบัปรุงประสทิธภิาพและเพิม่ก าลงัผลติ โครงการไฟฟ้า

พลงัน า้คลองล าปลอก) ต าบลโพรงจระเข ้อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั 0 25,457,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 27,800                     

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 27,800                     

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 27,800                     

งบลงทนุ 27,800                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,800                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 27,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้คลองล าปลอก ต าบลโพรงจระเข ้อ าเภอยา่นตาขาว โครงการ 1 27,800                        

กระทรวงพำณิชย์ 1,288,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 1,288,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,288,000                 

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 1,288,000                 

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 



36 / 115

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

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 านกังานพาณิชยจ์งัหวดัตรงั  ต าบลนาตาลว่ง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงมหำดไทย 833,541,400               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 7,707,800                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 238,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 238,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 238,000                   

งบรายจ่ายอื่น 238,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 238,000                      

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 6,629,800                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 6,629,800                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 3,129,800                 

งบลงทนุ 3,129,800                 

ครุภณัฑ์ 3,129,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,129,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 2,430,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

ตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 699,000                      

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                     
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พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 24,613,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 24,613,300                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 24,613,300                

การบริหารงานอ าเภอ 24,613,300                

งบลงทนุ 24,613,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,613,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,794,800                    

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

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,517,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเทา้รอบที่วา่การอ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอรษัฎา จงัหวดั แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 2,149,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอวงัวเิศษ แห่ง 1 709,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 118,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 459,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคม อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอ(หลงัเก่า) อ าเภอหว้ยยอด แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้น คสล. ที่วา่การออ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,461,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้บา้นพกันายอ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 200,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,301,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุกองรอ้ย อส.อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั แห่ง 1 1,486,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดั แห่ง 1 1,692,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงคศ์าลาประชาคมอ าเภอวงัวเิศษ แห่ง 1 2,474,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอหว้ยยอด แห่ง 1 1,716,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาธงที่วา่การอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 183,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,860,000                    

กรมการพฒันาชมุชน 422,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 422,100                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 422,100                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 422,100                   

งบลงทนุ 422,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 422,100                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 422,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอยา่นตาขาว  ต าบล

ยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั หลงั 1 167,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอหาดส าราญ ต าบล

หาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั หลงั 1 189,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเมอืงตรงั ต าบลทบั

เที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 4,900                         
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอนาโยง  ต าบลนาโยง

เหนือ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั หลงั 1 60,000                        

กรมทีด่นิ 1,583,300                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,583,300                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,583,300                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 1,583,300                 

งบลงทนุ 1,583,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,583,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,583,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร   ต าบลบา้น

ควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 813,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งทางลาดคนพกิาร   ต าบลยา่นตาขาว อ าเภอ

ยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั แห่ง 1 127,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร   ต าบลยา่น

ตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั แห่ง 1 516,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบล

ยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั แห่ง 1 78,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบล

หว้ยยอด อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 47,700                        

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 379,620,500              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 16,323,000                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 16,323,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ 16,323,000                

งบลงทนุ 16,323,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,323,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,323,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บริเวณชายหาดแตงโม หมู่ที่ 2 

ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ความยาว 246 เมตร แห่ง 1 16,323,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 52,753,200                

โครงการยกระดบัคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ ี

ชื่อเสยีงของภาค 12,000,000                ยกระดบัคุณภาพบริการและส่งเสริมธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของ

ภาค 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละสถาปตัยกรรม 

สวนสาธารณะวงันกน า้ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 12,000,000                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 40,753,200                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ภาคใต ้ 40,753,200                

งบลงทนุ 40,753,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,753,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,753,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บริเวณชายหาดแตงโม หมู่ที่ 2 

ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั (ระยะ 2) ความยาว 554 เมตร แห่ง 1 28,753,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บริเวณบา้นทุ่งเปลว ต าบล

ตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ความยาว 550 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   
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แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 31,047,900                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 31,047,900                

วางและจดัท าผงัเมอืง 9,069,200                 

งบรายจ่ายอื่น 9,069,200                 

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนหว้ยยอด 

 อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ผงั 1 9,069,200                    

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 21,978,700                

งบรายจ่ายอื่น 21,978,700                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัตรงั รายการ 1 21,978,700                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 276,208,400              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 218,483,500              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 218,483,500              

งบลงทนุ 218,483,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 218,483,500                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 218,483,500                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ บริเวณคลองท่างิ้ว บา้นสะพานยาง หมู่ที่

 7 ต าบลเขาปูน อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ความยาว 900 เมตร แห่ง 1 19,330,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองปะเหลยีน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 

ต าบลท่าพญา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ความยาว 701 เมตร แห่ง 1 18,900,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองล าภูรา (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 1, 2 

ต าบลล าภูรา อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ความยาว 1,550 เมตร แห่ง 1 22,703,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองปะเหลยีน บา้นทุ่งสามเกาะ หมู่

ที่ 2 ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ความยาว 552 เมตร แห่ง 1 18,750,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ตรงั ถนนสายโรงชา้ง (ช่วง

สะพานท่าประดู่) หมู่ที่ 4 ต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ความยาว แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ตรงั หมู่ที่ 1 (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ)

 ต าบลบางด ี(บริเวณวดับางด)ี อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ความยาว 1,341 แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองปาง และปรบัปรุงภูมทิศันถ์  า้วงั

พระยาพชิยัสงคราม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบวั อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ความ แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองปะเหลยีน (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) 

บา้นวงัปริง ต าบลท่าพญา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ความยาว 684 เมตร แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปะเหลยีน พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศันใ์นเขตเทศบาลต าบลยา่นตาขาว หมู่ที่ 1 ต าบลยา่นตาขาว เชือ่มต่อเขต

เทศบาลต าบลควนโพธิ์ ต าบลควนโพธิ์ อ  าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั  แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองหว้ยสอ บา้นหว้ยสอ หมู่ที่ 4 

ต าบลโพรงจระเข ้อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ความยาว 600 เมตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองปะเหลยีน พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ความ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ตรงั ณ บา้นป่าหมาก ต าบลนา

ตาลว่ง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ตรงั พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ณ

 หมู่ที่ 10 ต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ความยาว 700 เมตร แห่ง 1 9,800,000                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 57,724,900                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 57,724,900                

งบลงทนุ 57,724,900                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,724,900                   

ค่าควบคุมงาน 2,346,100                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา

ปญัหาน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 2,346,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 55,378,800                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเทศบาลต าบล

หว้ยยอด และชมุชนต่อเน่ือง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วม

พื้นที่ชมุชนกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 45,378,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,288,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 3,288,000                 

บริการดา้นช่าง 3,288,000                 

งบลงทนุ 3,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัตรงั ต าบลบา้น

ควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั แห่ง 1 2,000,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 419,594,400              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 883,000                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 883,000                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 883,000                   

งบลงทนุ 883,000                   

ครุภณัฑ์ 883,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 221,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 10 221,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตู ้ 10 43,000                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั

 ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตวั 20 34,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั ชดุ 10 29,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 20 60,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 662,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 10 662,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั 

ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ต าบลทบั

เที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 10 90,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอ ชดุ 20 76,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั เครื่อง 20 116,000                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 417,370,700              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 13,439,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 13,439,000                

งบอดุหนุน 13,439,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,439,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 13,439,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาด 20 เมตร ยาว 52

 เมตร  บา้นนาเมอืงเพชร หมู่ที่ 4 ต าบลนาเมอืงเพชร เทศบาลต าบลนา

เมอืงเพชร อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,530,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาขนาด 22 เมตร ยาว 32 เมตร  บา้น

ท่าเทศ หมู่ที่ 9 ต าบลสุโสะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุโสะ อ าเภอปะ แห่ง 1 842,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 75 เมตร 

ยาว 47 เมตร ถนนค่ายพทิกัษณ์  ต าบลกนัตงั เทศบาลเมอืงกนัตงั 

อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 2,320,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาด 19 เมตร ยาว 32

 เมตร บา้นโคกโดน หมู่ที่ 9 ต าบลนาชมุเห็ด องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นาชมุเห็ด อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั แห่ง 1 277,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 48 

เมตร บา้นควนโพธิ์ หมู่ที่ 3 ต าบลยา่นตาขาว เทศบาลต าบลควนโพธิ์ 

อ  าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร  บา้นทุ่งยาว หมู่ที่ 2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว ต าบลทุ่งยาว

 อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั แห่ง 1 2,780,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นสระนางหงส ์หมู่ที่ 9 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโพธิ์ ต าบล

บา้นโพธิ ๋อ  าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั แห่ง 1 2,890,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 73,288,200                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 20,737,000                

งบอดุหนุน 20,737,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,737,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 20,737,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ คลองส่งน า้สวนพริก หมู่ที่ 2 บา้น

หว้ยลกึ ต าบลวงัวน จ านวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้ง

สูง 3.50 เมตร กวา้ง 15 เมตร ช่วงที่ 2 สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 

3.50 เมตร กวา้ง 10 เมตร ช่วงที่ 3 สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 

เมตร กวา้ง 12 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั แห่ง 1 2,130,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หว้ยโคลน หมู่ที่ 7 บา้นทุ่งหวงั 

ต าบลควนปริง ก่อสรา้งทางเดนิเทา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนปริง 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 9,919,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสระเกบ็น า้หว้ยตกบา้น หมู่ที่ 7 บา้น

ทุ่งหลวง ต าบลวงัมะปราง กวา้ง 120 เมตร ยาว 152 เมตร ลกึ 7 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัมะปราง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 7,287,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คลองเหมยีง หมู่ที่ 6 บา้นผมเด็น 

ต าบลไมฝ้าด ขนาดสนัฝายสูง 1 เมตร ผนงัขา้งสูง 2 เมตร กวา้ง 8 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 558,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายสระเกบ็น า้หนองเต่า หมู่ที่ 1 บา้นทุ่งแดด ต าบล

บางกุง้ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 16,859.25 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 843,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 52,551,200                

งบอดุหนุน 52,551,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,551,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 52,551,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

พรอ้มขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บา้นหนองเสมด็ (หนา้ควน) ต าบลคลอง

ชลีอ้ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองชลีอ้ม อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,148,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ ที่

ท  าการ อบต.ควนธานี หมู่ที่ 2 บา้นควนธานี ต าบลควนธานี ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนธานี อ าเภอ แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดเลก็ หมู่

ที่ 4 บา้นพระม่วง ต าบลนาเกลอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเกลอื แห่ง 1 696,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

พรอ้มขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บา้นบางสกั ต าบลบางสกั องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 881,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นปาเต ต าบลวงัวน ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 617,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

บริเวณโรงเรียนบา้นแหลม หมู่ที่ 2 บา้นแหลม ต าบลเกาะสุกร ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรพัยากรน า้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะ แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งปาหนนั ต าบลลพิงั  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลพิงั อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั แห่ง 1 634,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นกลาง ต าบลควนปริง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนปริง 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 519,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 7 บา้นหนา้วดั ต าบลนาท่ามใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาท่ามใต ้

 อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 633,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 4 บา้นหนองกก (หนา้ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืง

ตรงั) ต าบลบา้นควน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั แห่ง 1 996,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งหอถงัประปา แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 

บา้นนางาม ต าบลบา้นโพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอ แห่ง 1 537,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 8,1 บา้นล าขนุน, 

บา้นไทรงาม ต าบลนาชมุเห็ด  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาชมุเห็ด 

อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั แห่ง 1 8,330,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ 6 บา้นพรุยน ต าบลหนองบ่อ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั แห่ง 1 3,665,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 6 บา้นตก ต าบลหนองบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั 

อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,236,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

ขา้งสระเกบ็น า้บา้นตน้ปรง หมู่ที่ 1 บา้นตน้ปรง ต าบลวงัมะปรางเหนือ  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัมะปรางเหนือ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 2,396,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นตน้แค ต าบลนาเมอืงเพชร  เทศบาลต าบลนาเมอืงเพชร 

อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,290,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยต่อ (ชมุชนพชืสวน) ต าบลไมฝ้าด  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,070,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นฉางหลาง (ชมุชนทุ่งใหญ่) ต าบลไมฝ้าด องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,330,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น โดยติดต ัง้

เครื่องสูบน า้และวางท่อน า้ดบิเทศบาลต าบลท่างิ้ว หมู่ที่ 1 บา้นท่างิ้ว 

ต าบลท่างิ้ว เทศบาลต าบลท่างิ้ว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 4,464,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บา้นวงัหลาม ต าบลหว้ยนาง  เทศบาลต าบลหว้ย

นาง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 2,420,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

บริเวณสายตน้แค หมู่ที่ 4 บา้นถนนแพรก ต าบลเขากอบ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเขากอบ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,142,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บา้นบางแคร่ ต าบลทุ่งต่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ทุ่งต่อ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,774,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 4 บา้นหวั

ควน ต าบลนาวง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด แห่ง 1 4,509,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บา้นหว้ยไมแ้ดง ต าบลบางกุง้ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,789,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 3 บา้นเขานายพนั ต าบลวงัคีรี องคก์ารบริหารส่วนต าบล

วงัคีรี อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 2,210,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 7 บา้นท่าโตบ ต าบลหาดส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาด

ส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 818,000                      
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โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,565,700                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,565,700                 

งบอดุหนุน 1,565,700                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,565,700                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,565,700                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

นาง เทศบาลต าบลหว้ยนาง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บางด ีองคก์ารบริหารต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลวงั

คีรี (บา้นวงัล  า) องคก์ารบริหารต าบลวงัคีรี อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บางกุง้ องคก์ารบริหารต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนา้วดั 

องคก์ารบริหารต าบลในเตา อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลท่า

งิ้ว เทศบาลต าบลท่างิ้ว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาวง เทศบาลต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นควน

ไทร องคก์ารบริหารต าบลปากคม อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลทุ่ง

ต่อ องคก์ารบริหารต าบลทุ่งต่อ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลปากแจ่ม องคก์ารบริหารต าบลปากแจ่ม อ าเภอหว้ยยอด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหว้ยยอด เทศบาลต าบลหว้ยยอด อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลควนกนุ เทศบาลต าบลควนกนุ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยต่อ 

องคก์ารบริหารต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสเิกา เทศบาลต าบลสเิกา อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาวเิศษ

 องคก์ารบริหารต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

ชมุแสง องคก์ารบริหารต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวงัวเิศษ เทศบาลต าบลวงัวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลท่าสะบา้ องคก์ารบริหารต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวเิศษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลคลองปาง เทศบาลต าบลคลองปาง อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลนาชมุเห็ด องคก์ารบริหารต าบลนาชมุเห็ด อ าเภอยา่นตาขาว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลในควน องคก์ารบริหารต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกทราย

เหนือ องคก์ารบริหารต าบลโพรงจระเข ้อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลทุ่ง

ค่าย องคก์ารบริหารต าบลทุ่งค่าย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลเกาะเปียะ องคก์ารบริหารต าบลเกาะเปียะ อ าเภอยา่นตาขาว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

นครตรงั เทศบาลนครตรงั อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลน า้ผุด องคก์ารบริหารต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลนาท่ามเหนือ องคก์ารบริหารต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเกาะ

ม่วง องคก์ารบริหารต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโคกหลอ่ เทศบาลต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสนั

ตงั องคก์ารบริหารต าบลหนองตรุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาโตะ๊ห

มงิ องคก์ารบริหารต าบลนาโตะ๊หมงิ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลบา้นโพธิ์ (โรงเรียนวดัขนุสทิธิ์) องคก์ารบริหารต าบลบา้นโพธิ์

 อ  าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลควนปริง องคก์ารบริหารต าบลควนปริง อ าเภอเมอืงตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สริินธร 

องคก์ารบริหารต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทุ่งยาว เทศบาลต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

แหลมสอม องคก์ารบริหารต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

เกาะสุกร องคก์ารบริหารต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นยวน

โปะ องคก์ารบริหารต าบลบางดว้น อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลสุ

โสะ องคก์ารบริหารต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าขา้ม เทศบาลต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาโยงเหนือ เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลนาหมืน่ศรี องคก์ารบริหารต าบลนาหมืน่ศรี อ าเภอนาโยง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลโคกสะบา้ องคก์ารบริหารต าบลโคกสะบา้ อ าเภอนาโยง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ช่อง 

องคก์ารบริหารต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงกนัตงั ศูนย ์1 เทศบาลเมอืงกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

บา้นบางเป้า องคก์ารบริหารต าบลบางเป้า อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลบ่อน า้รอ้น องคก์ารบริหารต าบลบ่อน า้รอ้น อ าเภอกนัตงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโคก

ยาง องคก์ารบริหารต าบลโคกยาง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเกาะ

มกุด ์องคก์ารบริหารต าบลเกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลหาดส าราญ องคก์ารบริหารต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตะเสะ 

องคก์ารบริหารต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั 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  เทศบาลต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 326,677,800              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 305,955,000              

งบอดุหนุน 305,955,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 305,955,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 305,955,000                 

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.31-003 สายหนา้ อบต.-วสส.ตรงั หมู่ที่ 2 บา้นควน

ธานี ต าบลควนธานี มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,220 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง

ลูกรงักวา้ง 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนธานี อ าเภอกนัตงั สาย 1 1,570,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.71-002 สายตะเคียนหลบฟ้า หมู่ที่ 6 บา้น

ตะเคียนหลบฟ้า ต าบลบางหมาก กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,635 เมตร หนา 

0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางหมาก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั สาย 1 3,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตง.ถ.89-008 สายนาโตะ๊หลงั หมู่ที่ 3 บา้นแหลม ต าบลวงัวน กวา้ง 6 

เมตร ยาว 925 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั สาย 1 3,560,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.47-035 สายขา้งโรงเรียนวดัควนสนีวล - บา้นมาบ

บอน หมู่ที่ 5 บา้นไสชมพู่ ต าบลนาขา้วเสยี กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,530 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขา้วเสยี อ าเภอนาโยง สาย 1 2,321,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตง.ถ.90-016 สายสองรอ้ยปี หมู่ที่ 4 บา้นท่าคลอง ต าบลสุโสะ กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุโสะ สาย 1 8,914,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตง.ถ.51-001 สายบา้นทุ่งประดู่-วงัหนิ หมู่ที่ 3-2 ต าบลนาท่ามใต ้

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาท่ามใต ้อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั สาย 1 9,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ตง.ถ.056-006 สายบา้นควนตอ-บา้นพรุพลูเถือ่น หมู่ที่ 2 ต าบลนาโยงใต ้

 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,100 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโยงใต ้

 อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั สาย 1 2,740,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.92-001 สายกลางนา - ปากไพ หมู่ที่ 4 บา้นกลาง

นา ต าบลหนองตรุด กวา้ง 8 เมตร ยาว 985 เมตร หนา 0.05 เมตร 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตรุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั สาย 1 3,323,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตง.ถ.25-001 สายหนา้เขา หมู่ที่ 1-3 บา้นล าชา้ง ต าบลเขาไพร กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั สาย 1 4,941,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตง.ถ.94-003 สายบา้นนายสมมุ่ง-มยิาซาวา หมู่ที่ 1 บา้นศาลาหนองบวั 

ต าบลหนองบวั กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,325 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

ไหลท่างหนิคลกุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอรษัฎา จงัหวดั สาย 1 5,580,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตง.ถ.55-002 สายไสพลู - เขาสวา่ง หมู่ที่ 4 บา้นนาเมอืงเพชร 

ต าบลนาเมอืงเพชร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลนาเมอืงเพชร อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั สาย 1 9,430,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งเสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.22-004 สายบา้นเขากอบ-บา้นเขาหวัแหวน หมู่ที่ 1-10

 ต าบลเขากอบ กวา้ง 6 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขากอบ อ าเภอหว้ยยอด สาย 1 2,330,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางแบบแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.23-001 สายหลงัวดัโคกแค หมู่ที่ 2 บา้นโคกแค 

ต าบลเขาขาว กวา้ง 5 เมตร ยาว 535 เมตร หนา 0.05 เมตร{{LF}} 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั สาย 1 818,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตง.ถ.44-0032 สายควนสุวรรณ 2 หมู่ที่ 6 บา้นลานกระทงิ ต าบลทุ่งต่อ 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,621 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั สาย 1 4,225,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ และซอ่มสรา้งผวิ

จราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทง้อถิน่ ตง.ถ.98-008 สายใน

ทอน หมู่ที่ 3 บา้นหนองสมาน ต าบลหาดส าราญ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

11,500 เมตร พรอ้มวางท่อและไหลท่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาด สาย 1 6,967,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.7-0003 สายบา้นพรุช ีหมู่ที่ 2 ต าบลโคกหลอ่ 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลโคกหลอ่ สาย 1 788,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตง.ถ.69-002 สายน า้ผุดใต ้หมู่ที่ 2 บา้นน า้ผุด ต าบลบางรกั 

กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบางรกั อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั สาย 1 2,502,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.29-002 สายมาบอา้ย ตอนบา้น

ควนหนองกก-บา้นด่านสาย หมู่ที่ 6,5,8 บา้นควนหนองกก ต าบลคลอง

ปาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,809 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร สาย 1 9,423,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.59-016 สายบา้นไทรบ่วง-คลองขาม - ถนน

เทศารษัฎา หมู่ที่ 6,4 บา้นไทรบ่วง ต าบลหนองปรือ กวา้ง 6 เมตร ยาว 

3,465 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอ สาย 1 9,738,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.41-020 สายสามแยกโรงเรียนบา้นปากสุหรา หมู่ที่

 5 - สามแยกโรงเรียนบา้นป่ากอ ต าบลนาวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,125 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวเิศษ สาย 1 8,164,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.100-004 สายบา้นหนองชมุแสง-บา้นสา้นแดง หมู่ที่ 

14 บา้นสา้นแดง ต าบลอ่าวตง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,900 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั สาย 1 9,210,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.15-001 สายสเิกา-ไมฝ้าด หมู่ที่ 1 บา้นบ่อหนิ ต าบล

บ่อหนิ กวา้ง 20 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลสิ สาย 1 9,995,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตง.ถ.17-002 สายบา้นควนกนุ - บา้นพรุเตย หมู่ที่ 3,7,4 บา้น

โตน ต าบลกะลาเส กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.04 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะลาเส อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั สาย 1 5,884,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.96-008 สายบา้นวงัหลาม-บา้นหนองหวา หมู่ที่ 5 

บา้นพรุพรี ต าบลหว้ยนาง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 21,318 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลหว้ยนาง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั สาย 1 9,506,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.91-010 สายบา้นหว้ยน า้เยน็ - 

บา้นหวัยนาง หมู่ที่ 2,10 บา้นหว้ยน า้เยน็, บา้นตน้สม้หมา้ว ต าบลหนอง

ชา้งแลน่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ

 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองชา้งแลน่ อ าเภอหว้ยยอด สาย 1 6,493,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนแบบผวิจราจรยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.18-001 สายกนัตงัใต-้บางแรด หมู่ที่ 5 บา้น

แตะหร า ต าบลกนัตงัใต ้กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร

 ไหลท่างขา้งละ 1.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกนัตงัใต ้อ าเภอ สาย 1 5,760,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางชนิดพาราเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตง.ถ.30-013 สายบา้นเหนือคลอง-ช่องลม หมู่ที่ 1 ต าบลคลองลุ

 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,055 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองล ุ สาย 1 2,810,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.35-001 สายบา้นนางประหลาด - บา้นเกาะ

หย ีหมู่ที่ 6 บา้นไสขนั, หมู่ที่ 9 บา้นหนองกนิตา ต าบลโคกสะบา้ กวา้ง 6 

เมตร ยาว 914 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะบา้ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั สาย 1 3,500,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเป็นผวิ

จราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.57-001 สาย

รอบสระน า้หนองหาญเพ หมู่ที่ 6 บา้นนาเมร่ ต าบลนาโยงเหนือ มพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 2,360 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ สาย 1 3,711,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมผวิจราจรยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.49-002 สายบา้นน า้ผุดใต ้- บา้นหนองเถยี หมู่ที่ 

1 ต าบลนาตาลว่ง กวา้ง 5.5 เมตร ยาว 1,410 เมตร หนา 0.05 เมตร  

เทศบาลต าบลนาตาลว่ง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั สาย 1 3,900,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.1-001 สายบา้นน า้ผุด - บา้นไสเดอืย ต าบล

น า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั - ต าบลนาหมืน่ศรี อ าเภอนาโยง กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตรงั อ าเภอ สาย 1 9,422,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งเสริมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.32-001 สายควนปริง-บางหมาก 

หมู่ที่ 1,9,8 ต าบลควนปริง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 

เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนปริง สาย 1 9,969,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราเคปซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตง.ถ.053-001 สายเลยีบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,1,4,2 ต าบลนาบนิ

หลา มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,512 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนา

บนิหลา อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั สาย 1 9,940,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรเป็นพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.60-003 สายบา้นน า้ผุด-บา้นไสเดอืย หมู่ที่ 

1,2,12,5 ต าบลน า้ผุด กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,450 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั สาย 1 9,970,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.87-002 สายบา้นนายดวล - นางละมลุ หมู่ที่ 

5 บา้นบางลกึ ต าบลวงัมะปราง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,110 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัมะปราง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั สาย 1 8,066,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.26-003 สายบา้นเขาไมแ้กว้ - บา้นสายควน หมู่ที่ 2 

บา้นสายควน ต าบลเขาไมแ้กว้ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,600 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั สาย 1 5,866,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.80-003 สายหลงัสเิกา-บา้นหว้ยต่อนอ้ย หมู่ที่ 2 

ต าบลไมฝ้าด กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,765 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.50 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั สาย 1 9,950,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.39-002 สายบา้นด่านยูง-ปากหว้ย หมู่ที่ 4 ต าบลท่างิ้ว

 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,408 ตารางเมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร เทศบาล

ต าบลท่างิ้ว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั สาย 1 9,072,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพาราเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตง.ถ.58-004 สายป่ากอ-ป่าขี้เสยีด หมู่ที่ 6 บา้นป่ากอ ต าบลนา

วง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,645 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาวง สาย 1 5,757,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายผวิทางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.37-002 สายท่าเทยีบเรือ-เลยีบชายหาด หมู่ที่ 4 

ต าบลตะเสะ กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั สาย 1 6,420,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตง.ถ.3-0017 สายค่ายพทิกัษ ์ต าบลกนัตงั มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

5,185 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั สาย 1 2,426,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.28-007 สายสีแ่ยกป่ากอ-สีแ่ยกทุ่งนา หมู่ที่ 4 , 1

 และ หมู่ที่ 5 ต าบลคลองชลีอ้ม กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,550 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 21,300 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลคลองชลีอ้ม อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราเคปซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.

70-0029 หมู่ที่ 6 ต าบลบางสกั กวา้ง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 3,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางสกั อ าเภอ สาย 1 2,093,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตง.ถ.81-015 สายบา้นทุ่งอฐิ-โคกยาง หมู่ที่ 4 ต าบลยา่นซือ่ กวา้ง

 5 เมตร ยาว 915 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,575 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยา่นซือ่ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั สาย 1 2,199,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.36-037 สายควนยาง-ปากร่วม หมู่ที่ 5 

ต าบลช่อง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,325 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,625

 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั สาย 1 5,880,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรถนนชนิดพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.73-004 สายบา้นหนองแมม็-บา้น

ตน้ไทร หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นนา กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 

เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,614 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 4,687,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.48-002 สายตน้ธง-ควนโพธิ์ หมู่ที่ 3 ต าบลนา

ชมุเห็ด กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 5,360 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาชมุเห็ด อ าเภอ สาย 1 2,688,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.33-002 สายรษัฎา-ตน้โตนด หมู่ที่ 7,15 

ต าบลควนเมา กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,425 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,850 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนเมา สาย 1 8,160,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.6-0013 สายหวัสะพาน หมู่ที่ 2 ต าบลกะลาเส

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,560 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 9,300 ตารางเมตร เทศบาลต าบลควนกนุ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั สาย 1 5,739,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.11-0023 ถนนเทศบาล 20 วลิลา่ โรงพระกงเอก๋ หมู่ที่

 5 ต าบลบางกุง้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,940 ตารางเมตร เทศบาลต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด สาย 1 1,840,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.24-004 สายหวัถนน-หว้ยไมไ้ผ่ หมู่ที่ 3 ต าบลเขา

ปูน กวา้ง 8 เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1

 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเขาปูน อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั สาย 1 3,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตง.ถ.78-005 สายทา้ยชา้ง-วงัพอ หมู่ที่ 1 ต าบลปากแจ่ม 

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 23,812 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปาก สาย 1 9,050,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตง.ถ.75-004 สายในบา้น-นาเหนือ (ทุ่งทา้ยคอก) หมู่ที่ 1,4 

ต าบลบา้หว ีกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 5,950 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้หว ีอ าเภอ สาย 1 2,168,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 20,226,800                

งบอดุหนุน 20,226,800                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,226,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 20,226,800                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,189,900                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่งมะขามป้อม องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่งทอง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนธานี

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนธานี อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,940,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลคลองเต็ง เทศบาล

ต าบลคลองเต็ง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 

ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคลองโตน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 9,096,900                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเกาะมะม่วง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลเกาะสุกร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นควนไทร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลปากคม อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั หลงั 1 3,032,300                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 496,000                   

งบอดุหนุน 496,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 496,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเขากอบ 

หมู่ที่ 6 ต าบลเขากอบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขากอบ อ าเภอหว้ยยอด แห่ง 1 496,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,340,700                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,340,700                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 789,900                   

งบลงทนุ 789,900                   
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ครุภณัฑ์ 789,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 772,400                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ต าบลทบั

เที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 5 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี   ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 7 140,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 17,500                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 550,800                   

งบลงทนุ 550,800                   

ครุภณัฑ์ 550,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 550,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ต าบลทบั

เที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอ เครื่อง 11 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 10 58,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 16 176,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 16 60,800                        

กระทรวงยตุธิรรม 4,263,600                 

กรมคุมประพฤติ 120,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 120,000                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 120,000                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัตรงั  ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 120,000                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 101,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 101,000                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 101,000                   
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สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 101,000                   

งบลงทนุ 101,000                   

ครุภณัฑ์ 101,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัตรงั  ต าบลทุ่ง

ค่าย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัตรงั  ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ตู ้ 1 49,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัตรงั  ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอยา่นตา เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะใตด้นิ   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชนจงัหวดัตรงั  ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 4,042,600                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,922,000                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 3,922,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 3,922,000                 

งบลงทนุ 3,922,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,922,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,922,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าจงัหวดัตรงั ต าบลควนปริง อ าเภอเมอืง

ตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 3,922,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 120,600                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 120,600                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 120,600                   

งบลงทนุ 120,600                   

ครุภณัฑ์ 120,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี เรือนจ าจงัหวดัตรงั  ต าบล

ควนปริง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 3 120,600                      

กระทรวงแรงงำน 5,519,100                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 116,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 116,500                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 116,500                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 116,500                   

งบลงทนุ 116,500                   

ครุภณัฑ์ 116,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 116,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้   ส านกังานแรงงานจงัหวดัตรงั  

ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 8 80,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ส  าหรบัผูบ้ริหาร  ส านกังาน

แรงงานจงัหวดัตรงั  ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 36,500                        

กรมการจดัหางาน 2,278,600                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,132,500                 

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 212,900                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 10,900                     

งบด าเนินงาน 10,900                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,900                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,100                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 202,000                   

งบด าเนินงาน 202,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 202,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 96,000                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,724,600                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,724,600                 

งบด าเนินงาน 1,724,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,627,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      
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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                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,200                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         
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ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,276,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,276,000                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,276,000                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 2,276,000                 

งบลงทนุ 2,276,000                 

ครุภณัฑ์ 2,276,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,276,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มพลาสติก PVC  ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืง

ตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถว่งลอ้ระบบคอมพวิเตอร ์ ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถอดและใส่ยางรถยนต ์ ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืง

ตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตด์เีซลระบบฉีดน า้มนัเชื้อเพลงิแบบคอมมอนเรล

  ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัและวเิคราะหเ์ครื่องยนตแ์บบมอืถอื  ต าบลทบั

เที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องต ัง้ศูนยล์อ้แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ชนิด 4 ลอ้  ต าบล

ทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 1,300,000                    

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 านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอ คนั 1 848,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 8,594,900                 

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 85,400                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 85,400                     

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 85,400                     

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 85,400                     

งบลงทนุ 85,400                     

ครุภณัฑ์ 85,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 27,500                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตรงั  

ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตู ้ 5 27,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 57,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตรงั  ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั ตวั 3 57,900                        

กรมศิลปากร 8,509,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 8,509,500                 

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 8,509,500                 

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 8,509,500                 

งบลงทนุ 8,509,500                 

ครุภณัฑ์ 109,500                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 109,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ย

กวา่ 18 ลา้นพกิเซล  หอสมดุแห่งชาติเฉลมิพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจา้

สริิกติิ์พระบรมราชนีินาถ ตรงั  ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่อืน่ ตวั 1 67,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระบบ XGA ขนาด 4,000 

ANSi Lumens หอสมดุแห่งชาติเฉลมิพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์

พระบรมราชนีินาถ ตรงั  ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 42,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,400,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศัน ์หอสมดุแห่งชาติเฉลมิพระเกยีรติ 

สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์พระบรมราชนีินาถ ตรงั  ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอ แห่ง 1 8,400,000                    

กระทรวงศึกษำธิกำร 1,483,764,114            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 536,689,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 879,000                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 879,000                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 879,000                   

งบรายจ่ายอื่น 879,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 879,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 68,298,500                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 68,298,500                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 21,740,100                

งบอดุหนุน 21,740,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 21,740,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 13,568,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 8,172,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 46,558,400                

งบอดุหนุน 46,558,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 46,558,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 29,702,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 16,856,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 480,000                   
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โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 480,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 480,000                   

งบรายจ่ายอื่น 480,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 480,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 447,769,300              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 447,769,300              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 13,457,100                

งบอดุหนุน 13,457,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,457,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,944,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,017,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 9,495,000                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 434,312,200              

งบอดุหนุน 434,312,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 434,312,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 373,600,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 20,134,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 11,573,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 11,143,800                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 17,859,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 19,262,700                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,663,600                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,663,600                 

งบลงทนุ 2,663,600                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั 

ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั 

ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั ต าบล

โคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั ต าบล

โคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั 

ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกัส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั ต าบล

โคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตู ้ 3 12,900                        รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั 

จงัหวดัตรงั 

เครื่อง 1 180,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั ต าบล

โคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั 

จงัหวดัตรงั

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั ต าบล

โคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,400,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 275,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั รายการ 1 275,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,124,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั   ต าบลโคก

หลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั รายการ 1 56,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้คอนกรีตเสริมเหลก็ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตรงั   ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั รายการ 1 1,068,700                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   

งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืง เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 2 7,600                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั 

ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 6,760,800                 

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 6,760,800                 

งบอดุหนุน 6,760,800                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 990,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ค่ายลูกเสอืไทยเฉลมิพระเกยีรติ ต าบล คนั 1 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 110 ซซี ี แบบเกยีรธ์รรมดา ค่าย

ลูกเสอืไทยเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั คนั 1 38,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ค่ายลูกเสอืไทยเฉลมิพระเกยีรติ 

ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั คนั 1 1,100,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 180,000                      

รายการระดบัที1่: เต็นทน์อน แบบโดม ขนาด 10 คนนอน ค่ายลูกเสอืไทย

เฉลมิพระเกยีรติ ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั หลงั 30 180,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,595,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 2 3,595,800                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ หอ้งสว้ม (ชาย) ค่ายลูกเสอืไทยเฉลมิ

พระเกยีรติ ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั หลงั 2 1,275,200                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ หอ้งสว้ม (หญงิ) ค่ายลูกเสอืไทยเฉลมิ

พระเกยีรติ ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั หลงั 2 1,320,600                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารอ านวยการ ค่ายลูกเสอืไทยเฉลมิพระ

เกยีรติ ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั หลงั 1 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 895,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื ฐาน 20 895,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฐานกจิกรรม ค่ายลูกเสอืไทยเฉลมิพระเกยีรติ 

ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ฐาน 20 895,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 698,100                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 698,100                   

งบลงทนุ 698,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 698,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 247,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอรษัฎา 

ต าบลคลองปาง อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 247,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 451,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งทางเดนิเชือ่มระหวา่งถนนและอาคารหอ้ง

ประชมุ ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษาตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั แห่ง 1 451,100                      

นกัเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ดร้บัการอดุหนุน 8,445,500                 

พฒันาบคุลากร/ผูเ้รียนและโรงเรียนเอกชน 8,445,500                 

งบอดุหนุน 8,445,500                 
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ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,445,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงเรียนเอกชนการกศุล อาคาร

เรียน โรงเรียนมธัยมวดัควนวเิศษมูลนิธ ิต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั หลงั 1 8,445,500                    

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 700,012,914              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,112,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,112,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,112,154                 

งบด าเนินงาน 1,112,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,112,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,112,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 2,400,800                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลยั ตรงั ต าบลบางรกั อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนวงัวเิศษ 

ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียน

กนัตงัรษัฎาศึกษา ต าบลบ่อน า้รอ้น อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนสเิกา

ประชาผดุงวทิย ์ต าบลบ่อหนิ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 511,169,520              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 492,898,200              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 492,898,200              

งบอดุหนุน 492,898,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 492,898,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 88135 492,898,200                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 88135 71,416,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 88135 34,803,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 88135 36,610,200                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 88135 61,699,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 88135 288,368,400                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 18,271,320                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 4,374,000                 

งบลงทนุ 4,374,000                 

ครุภณัฑ์ 1,800,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคลองเต็ง ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบางสกั ต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัวารีวง ต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัสหีราษฎรศ์รทัธา ต าบลบางเป้า อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบางหมาก ต าบลบางหมาก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหว้ยนาง (วนัครู2501) ต าบลหว้ยนาง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองสองพีน่อ้ง ต าบลหนองชา้งแลน่ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหาดทรายทอง ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองเป็ด ต าบลนาชมุเห็ด อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,574,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,574,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นคลองเต็ง ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมอืง

ตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบางสกั ต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัวารีวง ต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบางหมาก ต าบลบางหมาก อ าเภอกนัตงั แห่ง 1 388,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองสองพีน่อ้ง ต าบลหนองชา้งแลน่ 

อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหาดทรายทอง ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลยีน แห่ง 1 304,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองเป็ด ต าบลนาชมุเห็ด อ าเภอยา่นตา แห่ง 1 282,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 13,897,320                

งบลงทนุ 13,897,320                

ครุภณัฑ์ 13,897,320                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,457,320                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเกาะมกุด ์ ต าบลเกาะลบิง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบาตูปูเตะ๊  ต าบลเกาะลบิง  

อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองเสมด็  ต าบลคลองชลีอ้ม 

อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาเกลอื  ต าบลนาเกลอื อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าสม้ ต าบลบ่อน า้รอ้น  อ าเภอ ชดุ 1 48,140                        



64 / 115

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบางเป้า ต าบลบางเป้า  อ าเภอ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นควนตุง้กู  ต าบลกนัตงั  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบางสกั ต าบลบางสกั  อ าเภอ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพรุใหญ่ ต าบลบางหมาก  ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัวารีวง ต าบลวงัวน  อ าเภอกนัตงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพรุเตย ต าบลกะลาเส  อ าเภอสิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสายควน  ต าบลเขาไมแ้กว้ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบางคา้งคาว  ต าบลเขาไมแ้กว้ 

อ าเภอสเิกา  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาเมอืงเพชร  ต าบลนาเมอืง

เพชร อ าเภอสเิกา  จงัหวดัตรงั ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไสตน้วา  ต าบลบ่อหนิ  อ าเภอสิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหวัหนิ ต าบลบ่อหนิ  อ าเภอสเิกา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน หาดปากเมง ต าบลไมฝ้าด  อ าเภอสิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัไมฝ้าด ต าบลไมฝ้าด  อ าเภอสเิกา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยต่อ ต าบลไมฝ้าด  อ าเภอสิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัคีรีวหิาร ต าบลเขากอบ  อ าเภอ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อปุถมัภ)์  ต าบลท่างิ้ว  

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นป่ากอ ต าบลนาวง  อ าเภอหว้ย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งศาลา  ต าบลบางกุง้  อ าเภอ

หว้ยยอด  จงัหวดัตรงั ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นซา ต าบลบางด ี อ าเภอหว้ยยอด ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นน า้พราย  ต าบลปากคม  อ าเภอ

หว้ยยอด  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองคุย้  ต าบลหว้ยยอด  

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองสองพีน่อ้ง  ต าบลหนอง

ชา้งแลน่  อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัหลาม  ต าบลหว้ยนาง อ าเภอ

หว้ยยอด  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน หว้ยยอด(กลงึวทิยาคาร)  ต าบลหว้ย

ยอด  อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองโตน  ต าบลเขาวเิศษ  

อ าเภอวงัวเิศษ  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองคลา้  ต าบลเขาวเิศษ  

อ าเภอวงัวเิศษ  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหลงัเขา ต าบลเขาวเิศษ  อ าเภอ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัน า้ฉ่า ต าบลวงัมะปราง  อ าเภอวงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นช่องลม ต าบลวงัมะปราง  อ าเภอ

วงัวเิศษ  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นช่องหาร  ต าบลวงัมะปรางเหนือ

 อ าเภอวงัวเิศษ  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไชยภกัด ี ต าบลอ่าวตง  อ าเภอ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบางคราม  ต าบลอ่าวตง  อ าเภอ

วงัวเิศษ  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไร่ใหญ่ ต าบลควนเมา  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองศรีจนัทร ์ ต าบลหนองบวั 

อ าเภอรษัฎา  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตน้ไทร ต าบลหนองบวั  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นมดตะนอย  ต าบลเกาะลบิง 

อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองล ุต าบลคลองล ุ อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกยาง ต าบลโคกยาง  อ าเภอ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพระม่วง ต าบลนาเกลอื  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสหีราษฎรศ์รทัธา  ต าบลบางเป้า  

อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเจริญร่มเมอืง  ต าบลกะลาเส  

อ าเภอสเิกา  จงัหวดัตรงั ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโตน ต าบลกะลาเส  อ าเภอสเิกา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน กมลศรี ต าบลกะลาเส  อ าเภอสเิกา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแหลมไทร  ต าบลเขาไมแ้กว้ 

อ าเภอสเิกา  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแหลมมะขาม  ต าบลเขาไมแ้กว้ 

อ าเภอสเิกา  จงัหวดัตรงั ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกลิ้งกลอง  ต าบลนาเมอืงเพชร 

อ าเภอสเิกา  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไร่ออก ต าบลบ่อหนิ  อ าเภอสเิกา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบ่อหนิ ต าบลบ่อหนิ  อ าเภอสเิกา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดุหุน ต าบลบ่อหนิ  อ าเภอสเิกา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นฉางหลาง  ต าบลไมฝ้าด  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขากอบ  ต าบลเขากอบ  อ าเภอ

หว้ยยอด  จงัหวดัตรงั ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นควนตงั ต าบลเขาปูน  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไสมะม่วง  ต าบลท่างิ้ว  อ าเภอ

หว้ยยอด  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเขา ต าบลท่างิ้ว  อ าเภอหว้ยยอด ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งต่อ ต าบลทุ่งต่อ  อ าเภอหว้ย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองหมอ  ต าบลนาวง  อ าเภอ

หว้ยยอด  จงัหวดัตรงั ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเกาะเต่า  ต าบลในเตา  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นควนพญา  ต าบลบางกุง้  อ าเภอ

หว้ยยอด  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดันาวง ต าบลบางกุง้  อ าเภอหว้ย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับางด ีต าบลบางด ี อ าเภอหว้ย ชดุ 1 48,140                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นล าภูรา ต าบลล าภูรา  อ าเภอ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัล  า ต าบลวงัคีรี  อ าเภอหว้ย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัไตรสามคัคี  ต าบลวงัคีรี  อ าเภอ

หว้ยยอด  จงัหวดัตรงั ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัศรีรตันาราม  ต าบลหนองชา้งแลน่

 อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหว้ยนาง(วนัครู2501)  ต าบลหว้ย

นาง อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเขาวเิศษ ต าบลเขาวเิศษ  อ าเภอ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นในปง ต าบลอ่าวตง  อ าเภอวงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองชมุแสง  ต าบลอ่าวตง 

อ าเภอวงัวเิศษ  จงัหวดัตรงั ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทอนเหรียน  ต าบลเขาไพร  

อ าเภอรษัฎา  จงัหวดัตรงั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นล าชา้ง ต าบลเขาไพร  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัโคกเลยีบ  ต าบลคลองปาง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเขาพระ ต าบลคลองปาง  อ าเภอ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัควนเมา ต าบลควนเมา  อ าเภอ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองมวน  ต าบลหนองปรือ 

อ าเภอรษัฎา  จงัหวดัตรงั ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไทรบ่วง  ต าบลหนองปรือ ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,440,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทรงาม ต าบลนาหมืน่ศรี อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช่อง ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งสม้ป่อย ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่หลวง ต าบลโคกสะบา้ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองยวน ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันางประหลาด ต าบลโคกสะบา้ อ าเภอนาโยง ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทุ่งไทรทอง ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทุ่งรวงทอง ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาติง ต าบลลพิงั อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าคลอง ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเทศ ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งปาหนนั ต าบลลพิงั อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางดว้น ต าบลบางดว้น อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าแก่ ต าบลบางดว้น อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยวนโปะ ต าบลบางดว้น อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าปลอกเหนือ ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสุโสะ ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโตะ๊ ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัควน ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลม ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนวไิล ต าบลบางดว้น อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าพญา ต าบลท่าพญา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองผกัฉีด ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลางนา ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาหลกั ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองขดุ ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมอืงตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนสระแกว้ ต าบลนาโตะ๊หมงิ อ าเภอเมอืงตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งนา ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        
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04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากไพ ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากหว้ย ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเรี้ย ต าบลนาพละ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเร็จ ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะมะม่วง ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกพกิลุ ต าบลนาโยงใต ้อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งหนิผุด ต าบลนาบนิหลา อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันิคมประทปี ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธาราม ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไพรสนฑ ์ต าบลนาตาลว่ง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีสุวรรณาราม ต าบลนาท่ามใต ้อ าเภอเมอืงตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสาริการาม ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาไมแ้กว้ ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอยา่นตาขาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองทรายขาว ต าบลเกาะเปียะ อ าเภอยา่นตาขาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองปะเหลยีน ต าบลยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนเคี่ยม ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอยา่นตาขาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนยวน ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนอนิทนินงาม ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทอนพลา ต าบลนาชมุเห็ด อ าเภอยา่นตาขาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าบนัได ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเกาะญวน ต าบลหนองบ่อ อ าเภอยา่นตาขาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งนา ต าบลเกาะเปียะ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งศาลา ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโตง ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนานิน ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยูงงาม ต าบลโพรงจระเข ้อ าเภอยา่นตาขาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองชวด ต าบลเกาะเปียะ อ าเภอยา่นตาขาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองชมุแสง ต าบลนาชมุเห็ด อ าเภอยา่นตาขาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยดว้น ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัชลวาปีวหิาร ต าบลยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโหละคลา้ ต าบลโพรงจระเข ้อ าเภอยา่นตาขาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอมัพวนั ต าบลเกาะเปียะ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกรกั ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะเสะ ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบกหกั ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหาดส าราญ ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกนัตงัใต ้ต าบลกนัตงัใต ้อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะลบิง ต าบลเกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองชลีอ้ม ต าบลคลองชลีอ้ม อ าเภอกนัตงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจปุะ ต าบลกนัตงัใต ้อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะเคียนหลบฟ้า ต าบลบางหมาก อ าเภอกนัตงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแตะหร า ต าบลกนัตงัใต ้อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าโตะ๊เมฆ ต าบลนาเกลอื อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าปาบ ต าบลบ่อน า้รอ้น อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งอฐิ ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเหนือ ต าบลคลองล ุอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ฉา ต าบลโคกยาง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ราบ ต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางเตา ต าบลคลองล ุอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางหมาก ต าบลบางหมาก อ าเภอกนัตงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบาตูปูเตะ๊ สาขาบา้นหลงัเขา ต าบลเกาะลบิง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปาเต ต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเตียว ต าบลบางเป้า อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยา่นซือ่ ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ใหญ่ ต าบลบางหมาก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดยาว ต าบลเกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลม ต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนธานี ต าบลควนธานี อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนหนองกก ต าบลคลองปาง อ าเภอรษัฎา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนหนองยาง ต าบลหนองปรือ อ าเภอรษัฎา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งสมอ ต าบลควนเมา อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์นอ้ย ต าบลคลองปาง อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวันอ้ย ต าบลหนองปรือ อ าเภอรษัฎา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมวง ต าบลควนเมา อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัถ า้พระพทุธ ต าบลหนองบวั อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาโอน ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจจิกิ ต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งยาง ต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนา้เขา ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งใหญ่ ต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสวนป่าประชาอปุถมัภ ์ต าบลวงัมะปรางเหนือ อ าเภอวงั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาไมแ้กว้ ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งขี้เหลก็ ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผมเด็น ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรุจูด ต าบลบ่อหนิ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไทร ต าบลนาเมอืงเพชร อ าเภอสเิกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาพรุเสมด็ ต าบลวงัคีรี อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนเลยีบ ต าบลหนองชา้งแลน่ อ าเภอหว้ยยอด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนอารี ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ามะปราง ต าบลปากแจ่ม อ าเภอหว้ยยอด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งยางงาม ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าแพะ ต าบลปากแจ่ม อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไสบ่อ ต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบลเขากอบ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองราโพ ต าบลหว้ยนาง อ าเภอหว้ยยอด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้เยน็ ต าบลหนองชา้งแลน่ อ าเภอหว้ยยอด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหนือคลอง ต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักาญจนบริรกัษ ์ต าบลเขาขาว อ าเภอหว้ยยอด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนไทร ต าบลปากคม อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากแจ่ม ต าบลปากแจ่ม อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสทิธโิชค ต าบลล าภูรา อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 184,343,440              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,087,840                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,087,840                 

งบลงทนุ 2,087,840                 

ครุภณัฑ์ 2,087,840                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,087,840                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองชลีอ้ม ต าบลคลองชลีอ้ม อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางเตา ต าบลคลองล ุอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางเป้า ต าบลบางเป้า อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางสกั ต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พรุใหญ่ ต าบลบางหมาก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งอฐิ ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เกาะปุด ต าบลนาขา้วเสยี อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 29 42,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองยวน ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สามแยก ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยวนโปะ ต าบลบางดว้น อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองยายแมม็ ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองโตะ๊ ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งปาหนนั ต าบลลพิงั อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

นิคมประทปี ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ไทรงาม ต าบลนาตาลว่ง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ทุ่งหนิผุด ต าบลนาบนิหลา อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งนา ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาหลกั ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองชวด ต าบลเกาะเปียะ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ควนอนิทนินงาม ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพรงจระเข ้ต าบลโพรงจระเข ้อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองมวง ต าบลควนเมา อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตน้ไทร ต าบลหนองบวั อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หลงัเขา ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจิ

จกิ ต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไชยภกัด ีต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ในปง ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองชมุแสง ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โตน ต าบลกะลาเส อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ผมเด็น ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองปรือ ต าบลเขากอบ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

กาญจนบ์ริรกัษ ์ต าบลเขาขาว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัเขา

 ต าบลท่างิ้ว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไสบ่อ ต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหมอ ต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งศาลา ต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซา ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่ามะปราง ต าบลปากแจ่ม อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สทิธโิชค ต าบลล าภูรา อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาพรุเสมด็ ต าบลวงัคีรี อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตะเสะ ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาทะเล ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บกหกั ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหาด

ส าราญ ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางสกั ต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัวารีวง ต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัจอมไตร ต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองเจด็บาท ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        



75 / 115

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นควนปริง ต าบลควนปริง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดันิคมประทปี ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดันานอน ต าบลนาท่ามใต ้อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งนา ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยดว้น ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นในควน ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัโหละคลา้ ต าบลยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัโคกเลยีบ ต าบลคลองปาง อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางพระ ต าบลวงัมะปราง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแหลมไทร ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสทิธโิชค ต าบลล าภูรา อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองราโพ ต าบลหว้ยนาง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบกหกั ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปากปรน ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 96,063,300                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 83,942,800                

งบลงทนุ 83,942,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 83,942,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,844,300                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นไชยภกัด ีต าบลอ่าวตง 

อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นคลองมวน ต าบลหนองปรือ 

อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นวงัล  า ต าบลวงัคีรี อ าเภอ

หว้ยยอด จงัหวดัตรงั หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 63,905,600                   

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

บา้นโคกรกั ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

หาดทรายทอง ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั หลงั 1 1,962,000                    

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

บา้นหนองเจด็บาท ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั หลงั 1 2,697,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

วดันิคมประทปี ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนวดัไพรสณฑ ์ต าบลนาตาลว่ง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัขนุสทิธิ์ ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 5,436,000                    

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

บา้นตะเสะ ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นควนอนิทนินงาม 

ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นท่าบนัได ต าบล

ทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นล าแคลง ต าบลปะ

เหลยีน อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นล าพกิลุ ต าบลนา

ชมุเห็ด อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดัเชีย่วชาญกจิ ต าบล

หนองตรุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสามแยก ต าบล

ท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบล

ทุ่งยาว อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 6 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นท่าสม้ ต าบลบ่อน า้รอ้น อ าเภอกนัตงั หลงั 1 5,073,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นคลองคุย้ ต าบลหว้ยยอด อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นดุหุน ต าบลบ่อหนิ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหว้ยต่อ ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นเกาะลบิง ต าบลเกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 3,498,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นทุ่งต่อ ต าบลทุ่งต่อ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดับางด ีต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนกมลศรี ต าบลกะลา

เส อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลเขาไพร อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดัวารีวง ต าบลวงั

วน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดัหว้ยนาง (วนัครู 

2501) ต าบลหว้ยนาง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลเขากอบ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหว้ยน า้เยน็ 

ต าบลหนองชา้งแลน่ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นเกาะมกุด ์ต าบล

เกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 509,700                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนบา้นตน้ปรง  ต าบลวงัมะปรางเหนือ อ าเภอ หลงั 1 8,877,500                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 795,500                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ล าชา้ง ต าบลเขาไพร อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยน า้เยน็ ต าบลหนองชา้งแลน่ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ในปง ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ทุ่งศาลา ต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

มดตะนอย ต าบลเกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,058,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางยาง ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมอืงตรงั แห่ง 1 146,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากหว้ย ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั แห่ง 1 27,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีสุวรรณาราม ต าบลนาท่ามใต ้อ าเภอเมอืงตรงั แห่ง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัขนุสทิธิ์ ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั แห่ง 1 79,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งนา ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 196,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทะเล ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดั แห่ง 1 338,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกรกั ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดั แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองผกัฉีด ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั แห่ง 1 323,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนสวรรค ์ต าบลนาหมืน่ศรี อ าเภอนาโยง แห่ง 1 248,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยวนโปะ ต าบลบางดว้น อ าเภอปะเหลยีน แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันางประหลาด ต าบลโคกสะบา้ อ าเภอนาโยง แห่ง 1 398,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปะเหลยีน ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไทรทอง ต าบลโคกสะบา้ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั แห่ง 1 154,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าบนัได ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาไมแ้กว้ ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอยา่นตาขาว แห่ง 1 303,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดเลา ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน แห่ง 1 350,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าเทศ ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั แห่ง 1 365,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะเสะ ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดั แห่ง 1 139,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งศาลา ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว แห่ง 1 332,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยดว้น ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว แห่ง 1 351,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นล าปลอกเหนือ ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน แห่ง 1 273,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัศิลา ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดั แห่ง 1 324,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบกหกั ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ แห่ง 1 83,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบา้หว ีต าบลบา้หว ีอ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 441,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันิคมประทปี ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหาดส าราญ ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางดว้น ต าบลบางดว้น อ าเภอปะเหลยีน แห่ง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งปาหนนั ต าบลลพิงั อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดั แห่ง 1 174,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนยาง ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอยา่นตาขาว แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าคลอง ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดั แห่ง 1 177,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลพิงั ต าบลลพิงั อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากปรน ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัควนสนีวล ต าบลนาขา้วเสยี อ าเภอนาโยง จงัหวดั แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเจด็บาท ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะ แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเพาะปญัญา ในพระอปุถมัภ ์ฯ ต าบลนาโยงใต ้อ าเภอ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตน้บากราษฎรบ์  ารุง ต าบลนาพละ อ าเภอเมอืงตรงั แห่ง 1 29,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัธรรมาราม ต าบลนาขา้วเสยี อ าเภอนาโยง จงัหวดั แห่ง 1 462,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปากปรน ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจอมไตร ต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จงัหวดั แห่ง 1 378,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองล าปริง ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดั แห่ง 1 179,300                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธาราม ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั แห่ง 1 247,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาติง ต าบลลพิงั อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั แห่ง 1 74,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนปริง ต าบลควนปริง อ าเภอเมอืงตรงั แห่ง 1 391,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาป้อ ต าบลควนปริง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองยายแมม็ ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน แห่ง 1 74,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมงคลสถาน ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกชะแง ้ต าบลนาบนิหลา อ าเภอเมอืงตรงั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเชีย่วชาญกจิ ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมอืงตรงั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแหลม ต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 422,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนเลยีบ ต าบลหนองชา้งแลน่ อ าเภอหว้ยยอด แห่ง 1 486,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไมฝ้าด ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองโตน ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ แห่ง 1 199,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองศรีจนัทร ์ต าบลหนองบวั อ าเภอรษัฎา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพระม่วง ต าบลนาเกลอื อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 495,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบาตูปูเตะ๊ สาขาบา้นหลงัเขา ต าบลเกาะลบิง แห่ง 1 237,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหว้ยนาง (วนัครู 2501) ต าบลหว้ยนาง อ าเภอ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นล าแพะ ต าบลปากแจ่ม อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดั แห่ง 1 299,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพรุเตย ต าบลกะลาเส อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 308,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองชมุแสง ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ แห่ง 1 211,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวันอ้ย ต าบลหนองปรือ อ าเภอรษัฎา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางเตา ต าบลคลองล ุอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 178,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งอฐิ ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 190,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ามะปราง ต าบลปากแจ่ม อ าเภอหว้ยยอด แห่ง 1 164,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 339,100                      
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 ต าบล

โคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 339,100                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 9,206,100                 

งบลงทนุ 9,206,100                 

ครุภณัฑ์ 9,206,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 183,300                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นสุโสะ

 ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ใบ 2 12,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ทุ่งนา ต าบลเกาะเปียะ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองยายแมม็ ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหวัควน ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหนิคอกควาย ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ใบ 2 39,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นในปง ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นไชยภกัด ีต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองชมุแสง ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ใบ 2 39,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,743,600                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเชีย่วชาญกจิ 

ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบลนา

ชมุเห็ด อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนิคอกควาย 

ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นล าแคลง ต าบลปะ

เหลยีน อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแหลมมะขาม 

ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองหมอ 

ต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 586,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหวัควน ต าบล

บา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัหว้ยนาง (วนัครู 

2501) ต าบลหว้ยนาง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนกมลศรี ต าบลกะลา

เส อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเหนือคลอง 

ต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นไชยภกัด ีต าบล

อ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนสวนป่าประชาอปุถมัภ์

 ต าบลวงัมะปรางเหนือ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นคลองโตน ต าบล

เขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัน า้ฉ่า ต าบลวงั

มะปราง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นบางพระ ต าบล

วงัมะปราง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นคลองชลีอ้ม 

ต าบลคลองชลีอ้ม อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นวงัล  า ต าบลวงัคีรี

 อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเกาะลบิง ต าบล

เกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นควนหนองยาง 

ต าบลหนองปรือ อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเขาพรุเสมด็ 

ต าบลวงัคีรี อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นไสบ่อ ต าบลนา

วง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเกาะเคี่ยม ต าบล

กนัตงัใต ้อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเกาะมกุด ์ต าบล

เกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นบาตูปูเตะ๊ ต าบล

เกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองเจด็บาท 

ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัไทรทอง ต าบล

โคกสะบา้ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหวัหนิ ต าบลบ่อ

หนิ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นพรุใหญ่ ต าบล

บางหมาก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นในปง ต าบลอ่าว

ตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองศรีจนัทร ์

ต าบลหนองบวั อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองชมุแสง 

ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 11,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัทุ่งใหญ่ ต าบลทา้

สะบา้ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสามแยก ต าบลท่า

ขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นท่าบนัได ต าบลทุ่ง

กระบอื อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนายายหม่อม ต าบล

ยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาทุ่ง ต าบล

แหลมสอม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเขาติง 

ต าบลลพิงั อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นล าปลอก

เหนือ ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหยงสตาร ์

ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองยาย

แมม็ ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นทอนหาน 

ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแหลม ต าบล

เกาะสุกร อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนิคอก

ควาย ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเขาหลกั 

ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดับางด ีต าบล

บางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดักาญจนบ์ริ

รกัษ ์ต าบลเขาขาว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นป่ากอ 

ต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองปรือ 

ต าบลเขากอบ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัโคกเลยีบ 

ต าบลคลองปาง อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเขาโอน 

ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองบวั

นอ้ย ต าบลหนองปรือ อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นตน้ไทร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นบางคราม 

ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโตน ต าบล

กะลาเส อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นายายหม่อม ต าบลยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

เขาหลกั ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ปะเหลยีน ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 517,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองเจด็บาท ต าบล

แหลมสอม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นนาทะเล ต าบลตะเสะ 

อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นยา่นตาขาว ต าบลยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตา เครื่อง 2 26,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนหาดส าราญ ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองเสมด็ ต าบลคลองชลีอ้ม อ าเภอกนัตงั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกลิ้งกลอง ต าบลนาเมอืงเพชร อ าเภอสเิกา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบางพระ ต าบลวงัมะปราง อ าเภอวงัวเิศษ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทุ่งศาลา ต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นยา่นตาขาว ต าบลยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว จอ 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนหาดส าราญ ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นนานิน ต าบลทุ่งกระบอื 

อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นวงัศิลา ต าบลบา้นนา 

อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นแหลมสอม ต าบลแหลม

สอม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๓๙ ต าบลนา

โตะ๊หมงิ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 4 92,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาทุ่ง ต าบลแหลมสอม 

อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,176,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นควนโพธิ์ ต าบลยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัเชีย่วชาญกจิ ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ทุ่งหนิผุด ต าบลนาบนิหลา อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นยวนโปะ ต าบลบางดว้น อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นควนพญา ต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

เขาวเิศษ ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัไทรงาม ต าบลนาตาลว่ง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทุ่งอฐิ ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัหว้ยนาง (วนัครู 2501) ต าบลหว้ยนาง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนาโตง 

ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นควน

ยวน ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัไทรงาม 

ต าบลนาตาลว่ง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่า

คลอง ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนทุ่งรวงทอง 

ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นสุโสะ 

ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

โตะ๊ ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งศาลา

 ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหยง

สตาร ์ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเกาะลิ

บง ต าบลเกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

คลา้ ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นไชย

ภกัด ีต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหวัหนิ 

ต าบลบ่อหนิ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัล  า 

ต าบลวงัคีรี อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ล าปริง ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ยวน ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสาม

แยก ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

ขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 30 47,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยวน

โปะ ต าบลบางดว้น อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ยายแมม็ ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นล า

ปลอกเหนือ ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปะ

เหลยีน ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลพิงั 

ต าบลลพิงั อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

ปาหนนั ต าบลลพิงั อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ชวด ต าบลเกาะเปียะ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นควน

อนิทนินงาม ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นควน

ยาง ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 37 58,460                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทอ

นพลา ต าบลนาชมุเห็ด อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

ศาลา ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ดว้น ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาป้อ

 ต าบลควนปริง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัไทรงาม

 ต าบลนาตาลว่ง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัขนุสทิธิ์

 ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตะเสะ

 ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ทะเล ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหาด

ส าราญ ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาก

ปรน ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดันิคม

ประทปี ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้ฉา

 ต าบลโคกยาง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาตูปู

เตะ๊ ต าบลเกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาง

เป้า ต าบลบางเป้า อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาง

สกั ต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 20 31,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัวารีวง 

ต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นควน

หนองกก ต าบลคลองปาง อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวันอ้ย ต าบลหนองปรือ อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตน้

ไทร ต าบลหนองบวั อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตน้

ปรง ต าบลวงัมะปรางเหนือ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสวนป่า

ประชาอปุถมัภ ์ต าบลวงัมะปรางเหนือ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางพระ ต าบลวงัมะปราง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวัหนิ

 ต าบลบ่อหนิ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

ขี้เหลก็ ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแหลม

ไทร ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเขา 

ต าบลท่างิ้ว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

ศาลา ต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นควน

เลยีบ ต าบลหนองชา้งแลน่ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งต่อ

 ต าบลทุ่งต่อ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโพรงจระเข ้ต าบลโพรงจระเข ้อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นควนปริง ต าบลควนปริง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองยวน ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าเทศ ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตะเสะ ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ควนอนิทนินงาม ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทุ่งปาหนนั ต าบลลพิงั อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัไทร

ทอง ต าบลโคกสะบา้ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทุ่งศาลา ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ควนหนองยาง ต าบลหนองปรือ อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

บางคราม ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ฉางหลาง ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

กลิ้งกลอง ต าบลนาเมอืงเพชร อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นซา

 ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

หลาม ต าบลหว้ยนาง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัสาริการาม ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นลพิงั ต าบลลพิงั อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองล าปริง ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นพรุใหญ่ ต าบลบางหมาก อ าเภอกนัตงั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัโคกเลยีบ ต าบลคลองปาง อ าเภอรษัฎา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัเขาวเิศษ ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแหลมไทร ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสเิกา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นควนพญา ต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเขาไมแ้กว้ ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนหนองผกัฉีด ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นพระม่วง ต าบลนาเกลอื อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัวารีวง ต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองศรีจนัทร ์ต าบลหนองบวั อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นคลองโตน ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองชมุแสง ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโตน ต าบลกะลาเส อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทุ่งยางงาม ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นล าภูรา ต าบลล าภูรา อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,914,400                 

งบลงทนุ 2,914,400                 
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ครุภณัฑ์ 2,914,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 209,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรงั เขต 1 ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 2 ต าบลหว้ยยอด อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดั เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 2 ต าบลหว้ยยอด อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดั เครื่อง 2 102,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรงั เขต 1 ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรงั เขต 1 ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตู ้ 1 7,900                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 734,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต

 1 ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 7 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต

 2 ต าบลหว้ยยอด อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 

ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 2 ต าบลหว้ยยอด เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรงั เขต 1 ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรงั เขต 2 ต าบลหว้ยยอด อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เครื่อง 7 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั เครื่อง 8 46,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั เครื่อง 12 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 2 ต าบลหว้ยยอด อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดั เครื่อง 8 20,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 2 ต าบลหว้ย

ยอด อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เครื่อง 3 54,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,700                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 ต าบล

โคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตวั 1 19,300                        



89 / 115

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรงั เขต 1 ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรงั เขต 2 ต าบลหว้ยยอด อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 13,100                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,928,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองหมอ ต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นคลองมวน ต าบลหนองปรือ อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

หว้ยยอด (กลงึวทิยาคาร) ต าบลหว้ยยอด อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัควนเมา ต าบลควนเมา อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองชมุแสง ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นเกาะเคี่ยม ต าบลกนัตงัใต ้อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนวดัควนสนีวล ต าบลนาขา้วเสยี อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาทะเล ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัขนุสทิธิ์ 

ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดั

เชีย่วชาญกจิ ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นลพิงั 

ต าบลลพิงั อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบาตูปู

เตะ๊ ต าบลเกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบางเป้า

 ต าบลบางเป้า อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบาง

หมาก ต าบลบางหมาก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

สองพีน่อ้ง ต าบลหนองชา้งแลน่ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองสองพีน่อ้ง ต าบลหนองชา้งแลน่ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัขนุสทิธิ์ ต าบลบา้นโพธิ์

 อ  าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองเต็ง ต าบล

นาท่ามเหนือ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองเสมด็ ต าบล

คลองชลีอ้ม อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนหาดปากเมง ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองมวน ต าบลหนองปรือ ชดุ 1 135,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 58,454,500                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 54,853,300                

งบลงทนุ 54,853,300                

ครุภณัฑ์ 486,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 196,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 13 ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตู ้ 9 49,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 13 ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตู ้ 18 142,200                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 13 ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตู ้ 1 4,300                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 175,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 

ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 13 ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 3 17,400                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 ต าบลทบัเที่ยง 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 13 ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 13 ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตู ้ 1 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 83,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 ต าบลทบั

เที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 ต าบลทบั

เที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 ต าบลทบัเที่ยง 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั จอ 1 21,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,366,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 13 ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 948,100                      
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ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 40,761,400                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนสเิกาประชาผดุงวทิย ์

ต าบลบ่อหนิ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ 6 ชัน้ โรงเรียนวเิชยีรมาตุ

 ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 18,802,000                   

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนหว้ยยอด  ต าบลหว้ยยอด อ าเภอหว้ยยอด หลงั 1 8,878,000                    

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

กนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 12,575,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนสภาราชนีิ 2 

ต าบลบางรกั อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 421,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,585,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางดวีทิยาคม ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดั แห่ง 1 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคนัธพทิยาคาร ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนในเตาพทิยาคม ต าบลในเตา อ าเภอหว้ยยอด แห่ง 1 355,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหาดส าราญวทิยาคม ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาด แห่ง 1 664,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาโยงวทิยาคม ต าบลโคกสะบา้ อ าเภอนาโยง แห่ง 1 326,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยนางราษฎรบ์  ารุง ต าบลหว้ยนาง อ าเภอหว้ยยอด แห่ง 1 620,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวเิชยีรมาตุ 2 ต าบลโพรงจระเข ้อ าเภอยา่นตาขาว แห่ง 1 405,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกนัตงัรษัฎาศึกษา ต าบลบ่อน า้รอ้น อ าเภอกนัตงั แห่ง 1 739,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวเิชยีรมาตุ 3 ต าบลนาบนิหลา อ าเภอเมอืงตรงั แห่ง 1 489,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรษัฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์ ต าบลวงัมะปรางเหนือ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวสัดิ์รตันาภมิขุ ต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง แห่ง 1 306,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้ผุด ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 590,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 861,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามคัคีศึกษา ต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 334,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งหนองแหง้ประชาสรรค ์ต าบลในควน อ าเภอยา่น แห่ง 1 277,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปะเหลยีนผดุงศิษย ์ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน แห่ง 1 562,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนล าภูราเรืองวทิย ์ต าบลล าภูรา อ าเภอหว้ยยอด แห่ง 1 165,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรษัฎา ต าบลคลองปาง อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 376,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย ์ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลยีน แห่ง 1 365,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,650,100                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั แห่ง 1 1,952,100                    

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนวเิชยีรมาตุ 2 ต าบล

โพรงจระเข ้อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั แห่ง 1 135,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนในเตาพทิยาคม 

ต าบลในเตา อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 135,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนยา่นตา

ขาวรฐัชนูปถมัภ ์ต าบลยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั แห่ง 1 426,200                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,601,200                 

งบลงทนุ 3,601,200                 

ครุภณัฑ์ 3,601,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,601,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนรษัฎานุ

ประดษิฐอ์นุสรณ์ ต าบลวงัมะปรางเหนือ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนปะเหลยีน

ผดุงศิษย ์ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหว้ยนาง

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลหว้ยนาง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบางดี

วทิยาคม ต าบลบางด ีอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนาโยง

วทิยาคม ต าบลโคกสะบา้ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวเิชยีรมาตุ 

3 ต าบลนาบนิหลา อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 2,444,300                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 198,000                   

งบลงทนุ 198,000                   

ครุภณัฑ์ 198,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 175,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 4 จงัหวดัตรงั ต าบลนาบนิหลา อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 4 จงัหวดัตรงั ต าบลนาบนิหลา อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 5 162,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 23,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 4 จงัหวดัตรงั

 ต าบลนาบนิหลา อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เตา 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 4 

จงัหวดัตรงั ต าบลนาบนิหลา อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เตา 1 13,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 666,300                   

งบลงทนุ 666,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 666,300                      
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ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 666,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 4 

จงัหวดัตรงั ต าบลนาบนิหลา อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 666,300                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,580,000                 

งบอดุหนุน 1,580,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,580,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,580,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 25,293,500                

พฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวทิยาศาสตรภู์มภิาค 24,293,500                

งบลงทนุ 24,293,500                

ครุภณัฑ์ 4,828,500                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,267,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์All in One โรงเรียนจฬุาภรณราช

วทิยาลยั ตรงั ต าบลบางรกั อ าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั ชดุ 1 1,267,500                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,561,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งประทบั หอ้งผูต้ิดตาม หอประชมุ 

เครื่องปรบัอากาศ หอ้งครวั โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ต าบลบาง ชดุ 1 3,561,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,465,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,187,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบเครื่องเสยีงระบบดจิติอลอตัโนมตัิ ส าหรบั

น าเสนอผลงาน โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ต าบลบางรกั อ าเภอ แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบไฟฟ้า แสงสวา่งและระบบ

อนิเตอรเ์น็ตโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ต าบลบางรกั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 1,487,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในโรงเรียน เสริมผวิทางแอสฟสัลต์ิกคอ

นกรีต หนา 5 เซนติเมตร ระยะทาง 700 เมตร โรงเรียนจฬุาภรณราช

วทิยาลยั ตรงั ต าบลบางรกั อ าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั แห่ง 1 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,600,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุง หอประชมุ หอ้งประทบั 1 โรงอาหาร หอ้ง

ฉายพระรูป หอ้งประทบั 2 (หอ้งเจา้ฟ้า) โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั

 ต าบลบางรกั อ าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั แห่ง 1 11,600,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,678,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอนอนแบบ 3 ชัน้ และหอนอนแบบ 4 ชัน้

 โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ต าบลบางรกั อ าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั แห่ง 1 3,678,000                    

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนสภาราชนีิจงัหวดัตรงั 

 ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 137,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 137,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 137,000                   

งบด าเนินงาน 137,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 137,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 137,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 850,000                   
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โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 850,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 140,000                   

งบด าเนินงาน 140,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 140,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 30,000                     

งบด าเนินงาน 30,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 680,000                   

งบด าเนินงาน 680,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 680,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 680,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 60,464,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 43,988,100                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 43,988,100                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 39,433,600                

งบอดุหนุน 39,433,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 39,433,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 39,433,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 6,844,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,574,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,079,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,250,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 24,684,700                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 4,554,500                 

งบอดุหนุน 4,554,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,554,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 4,554,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 448,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 103,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 201,600                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 212,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 3,589,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 16,475,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 9,297,900                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 9,297,900                 

งบลงทนุ 9,297,900                 

ครุภณัฑ์ 7,910,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 810,000                      



95 / 115

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัการอาชพีตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอ เครื่อง 27 810,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  วทิยาลยัการอาชพี

กนัตงั ต าบลกนัตงัใต ้อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบเครือขา่ย

และอปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย  วทิยาลยัการอาชพีปะเหลยีน ต าบลท่า

ขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถอดยางรถยนต ์ วทิยาลยัการอาชพีปะเหลยีน 

ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบเครือขา่ย

และอปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย  วทิยาลยัการอาชพีหว้ยยอด ต าบลเขา

ขาว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนอจัฉริยะ  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยตีรงั ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,387,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,387,900                    

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิทางวชิาชพี  วทิยาลยัการอาชพีตรงั ต าบล

บา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 1,387,900                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 983,000                   

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 983,000                   

งบลงทนุ 983,000                   

ครุภณัฑ์ 983,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 983,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอปุกรณ์ขบัรถยนต ์ วทิยาลยัสารพดัช่างตรงั ต าบล

นาตาลว่ง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั คนั 1 983,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 6,195,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 6,195,000                 

งบลงทนุ 6,195,000                 

ครุภณัฑ์ 2,900,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัซเีอน็ซอีตุสาหกรรมพรอ้มโปรแกรมตรวจสอบ

คุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM  วทิยาลยัเทคนิคตรงั ต าบลบา้นควน 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 2,900,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,295,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,295,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งพกัแผนกวชิาการโรงแรม  วทิยาลยัเทคนิค

ตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั รายการ 1 3,295,000                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 78,825,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 78,825,700                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 14,474,700                

การจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 14,474,700                

งบลงทนุ 14,474,700                

ครุภณัฑ์ 4,474,700                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,474,700                    
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณอนิเทอรเ์น็ต Gigabit  ต าบลไม ้

ฝาด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั เครื่อง 30 390,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุปฏบิตัิการฟิสกิสไ์ฟฟ้า ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิ

เกา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่ไนโตรเจน ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดั เครื่อง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านปฏกิริิยาบนไมโครเพลทพรอ้มชดุคอมพวิเตอร์

 ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุปฏบิตัิการส ารวจ ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา ชดุ 1 998,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านสารสนเทศชดุสือ่งานโสตทศันูปกรณ์และงาน

ประชาสมัพนัธ ์ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 261,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ือ่จดันิทรรศการสตัวท์ะเลหายาก ต าบลไมฝ้าด 

อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 1 545,700                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมส าหรบัประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มูลเชงิสถติิ 

SPSS  ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั โปรแกรม 1 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุขนาด 120 ที่น ัง่ พรอ้มครุภณัฑอ์าคาร

เรียนวศิวกรรม ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั งาน 1 10,000,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 64,351,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 64,351,000                

งบลงทนุ 64,351,000                

ครุภณัฑ์ 4,475,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,475,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุปฏบิตัิการด าน า้ลกึ ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา 

จงัหวดัตรงั ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบรรยาย ขนาด 40 ที่น ัง่ ต าบลไมฝ้าด 

อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั ชดุ 5 2,475,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,876,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 49,876,000                   

รายการระดบัที1่: กลุม่อาคารเรียนรวมและปฏบิตัิการการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั กลุม่อาคาร 1 49,876,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตพรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันก์ลุม่อาคารวทิยาลยั

การโรงแรมและการท่องเที่ยว ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั งาน 1 10,000,000                   

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 107,772,000              

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 107,772,000              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 104,209,500              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 104,209,500              

งบอดุหนุน 104,209,500              

ครุภณัฑก์ารศึกษา 677,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑพ์ื้นฐานการเรียนการสอนสาขาวชิาสถาปตัยกรรม

ศาสตร ์วทิยาเขตตรงั  ต าบลควนปริง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 146,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑพ์ื้นฐานการเรียนการสอนสาขาวชิา

ศิลปะการแสดงและการจดัการ วทิยาเขตตรงั  ต าบลควนปริง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 531,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 103,531,900                 

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการและนวตักรรมการศึกษา  วทิยาเขตตรงั 

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัตรงั 0 100,207,500                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเมนท่อน า้ระบบประปา วทิยาเขตตรงั  ต าบล

ควนปริง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั งาน 1 1,998,500                    

รายการระดบัที1่:  ปรบัปรุงไฟฟ้าถนนบริเวณแฟลตบุคลากร อาคารเรียน

รวม 2 ส านกังานอธกิารบด ี วทิยาเขตตรงั  ต าบลควนปริง อ าเภอเมอืงตรงั งาน 1 1,325,900                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3,562,500                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3,562,500                 

งบอดุหนุน 3,562,500                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,562,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบสนบัสนุนการศึกษานอกหอ้งเรียนส าหรบั

วทิยาเขตตรงั  ต าบลควนปริง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ระบบ 1 3,562,500                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 268,660,000               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 255,408,500              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 249,925,300              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 6,216,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 6,216,000                 

งบลงทนุ 6,216,000                 

ครุภณัฑ์ 6,216,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 6,216,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกหลอ่ ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้ผุด ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้ผุด ต าบลน า้ผุด อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้ผุด ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาท่ามเหนือ ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมอืงตรงั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

นาท่ามเหนือ ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาท่าม

เหนือ ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาท่ามเหนือ ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ ศูนยแ์พทยช์มุชนเมอืงตรงั 2 (บขส) (โรงพยาบาลตรงั) ต าบลทบั

เที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ศูนยแ์พทยช์มุชนเมอืงตรงั 2 (บขส) (โรงพยาบาลตรงั) ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ ศูนยแ์พทยช์มุชนเมอืงตรงั (CTP) (โรงพยาบาลตรงั) ต าบลทบั

เที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ศูนยแ์พทยช์มุชนเมอืงตรงั (CTP) (โรงพยาบาลตรงั) ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอ เครื่อง 1 70,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่างิ้ว ต าบลท่างิ้ว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ท่างิ้ว ต าบลท่างิ้ว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาวง  ต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควนธานี ต าบลควนธานี อ าเภอกนัตงั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสกั ต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาไมแ้กว้ ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอรษัฎา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหมืศ่รี ต าบลนาหมืน่ศรี อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นวดัโพรงจรเข ้ต าบลในควน

 อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นวดัโพรงจรเข ้ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นวดัโพรงจรเข ้ต าบลในควน อ าเภอ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาวเิศษ ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนา ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นปากปรน ต าบลหาดส าราญ อ าเภอ เครื่อง 1 70,000                        

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 15,899,500                

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 15,899,500                

งบลงทนุ 15,899,500                

ครุภณัฑ์ 1,220,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 120,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลมิพระ

เกยีรติ 80 พรรษา ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั เครื่อง 4 120,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัการบบีตวัของมดลูกและทารกในครรภ ์

โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลหาดส าราญ 

อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องไฟส าหรบัเด็กตวัเหลอืง โรงพยาบาลหาดส าราญ

เฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลหาดส าราญ 

อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัเมด็ยา โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลมิพระเกยีรติ 

80 พรรษา ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 330,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: เครื่องคลืน่เหนือเสยีงความถีสู่งเพือ่การรกัษา 

โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลหาดส าราญ เครื่อง 1 95,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,679,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,482,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารสบืสานพระราชด าริ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลมิพระเกยีรติ 

80 พรรษา ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั หลงั 1 8,482,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,960,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารแพทยแ์ผนไทยเป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 290 ตารางเมตร โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลมิพระเกยีรติ 80

 พรรษา ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั หลงั 1 4,960,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายอากาศในหอ้งแยกผูป่้วยแพร่เชื้อทาง

อากาศ โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลหาด

ส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั รายการ 1 438,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 799,000                      

รายการระดบัที1่: ทางเดนิเชือ่มอาคารท ัว่ไป (ชัน้เดยีว) ความยาวไม่นอ้ยกวา่

 12.69 เมตร โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบล

หาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั รายการ 1 335,000                      

รายการระดบัที1่: โรงจอดรถยนต ์ขนาด 10 คนั โรงพยาบาลหาดส าราญ

เฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั หลงั 1 464,000                      

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 1,155,000                 

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 1,155,000                 

งบลงทนุ 1,155,000                 

ครุภณัฑ์ 1,155,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,155,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการตรวจดว้ยเครื่องอลัตราซาวด ์(Phantom) - 

FAST/Acute Abdomen ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาล

ตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตวั 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการตรวจภายใน ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิก

โรงพยาบาลตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตวั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกฟงัเสยีงหวัใจและปอด ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้

คลนิิกโรงพยาบาลตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตวั 1 205,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 201,500,800              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 201,500,800              

งบลงทนุ 201,500,800              

ครุภณัฑ์ 16,880,000                   

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 

ปอนด ์โรงพยาบาลกนัตงั ต าบลกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 1,350,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 15,530,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุใหอ้ากาศผสมออกซเิจนดว้ยอตัราการไหลสูง  

โรงพยาบาลตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั

 จงัหวดัตรงั ตู ้ 2 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นน า้ผุด ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเกาะลบิง ต าบลเกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลวงัวเิศษ ต าบลวงัมะปรางเหนือ อ าเภอวงั เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั  

โรงพยาบาลตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลหว้ยยอด ต าบลเขาขาว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดั ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลยา่นตาขาว ต าบลยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลนา

โยง ต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 300 วตัต ์โรงพยาบาลหว้ยยอด ต าบลเขาขาว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ดจิติอลไม่นอ้ยกวา่ 300 mA. 

โรงพยาบาลตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 5,150,000                    

รายการระดบัที1่: สวา่นใชแ้รงดนัลมขนาดมาตรฐานพรอ้มเลือ่ย 

โรงพยาบาลหว้ยยอด ต าบลเขาขาว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 730,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืควา้นโพรงกระดูก โรงพยาบาลหว้ยยอด 

ต าบลเขาขาว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ชดุ 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งสายยางอตัโนมตัิพรอ้มอบแหง้ ขนาดความจไุม่

นอ้ยกวา่ 800 ลติร โรงพยาบาลกนัตงั ต าบลกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 1,070,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 184,620,800                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,253,700                    

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

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลหว้ยยอด ต าบลเขาขาว

 อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั หลงั 1 1,253,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 183,367,100                 

รายการระดบัที1่: อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 10 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 18,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 39,067,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลละมอ ต าบลละ

มอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั หลงั 1 3,447,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองหมอ

 ต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งเกาะ

ญวน ต าบลหนองบ่อ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเจา้พะ 

ต าบลปะเหลยีน อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั หลงั 1 3,447,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัวน ต าบลวงั

วน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 2,983,400                    
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รายการระดบัที1่: อาคารแพทยแ์ผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 88 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้ผุด 

ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารแพทยแ์ผนไทยและกายภาพบ าบดั เป็นอาคาร 

คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 456 ตารางเมตร โรงพยาบาลนาโยง 

ต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั หลงั 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารวนิิจฉยัและรกัษา เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 20,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 121,655,900                 

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 25,154,000                

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 25,154,000                

งบลงทนุ 25,154,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,154,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,154,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 2 ชัน้ พรอ้มระบบบ าบดัขนาด 300 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 780 ตาราง

เมตร โรงพยาบาลตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 17,154,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลปะเหลยีน ต าบลท่าขา้ม 

อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ระบบ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลมิพระ

เกยีรติ 80 พรรษา ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั ระบบ 1 4,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,483,200                 

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 4,403,200                 

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 4,403,200                 

งบลงทนุ 4,403,200                 

ครุภณัฑ์ 1,535,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,255,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกจ าลองสถานการณ์ช่วยฟ้ืนคืนชพีข ัน้สูงผูใ้หญ่ 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ตรงั  ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดั ชดุ 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกท าคลอดแบบเต็มตวั วทิยาลยัการสาธารณสุขสริิน

ธร จงัหวดัตรงั ต าบลควนธานี อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ตวั 1 275,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ วทิยาลยัการ

สาธารณสุขสริินธร จงัหวดัตรงั ต าบลควนธานี อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 280,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,868,200                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,868,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคาร วทิยาลยัการสาธารณสุขสริินธร 

จงัหวดัตรงั ต าบลควนธานี อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 2,868,200                    

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 1,080,000                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 194,000                   

งบลงทนุ 194,000                   

ครุภณัฑ์ 194,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 194,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพระบบดจิติอล ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตวั 1 69,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพมลัติมเิดยี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดใชม้อเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 

ขนาด 200 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืง จอ 1 40,000                        

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 886,000                   

งบลงทนุ 886,000                   

ครุภณัฑ์ 886,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 886,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊ (ส าหรบัตดัต่อภาพและเสยีง) 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรงั ต าบลบา้นควน 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 6 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั ชดุ 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั เครื่อง 3 87,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 kVA ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 10 58,000                        

กรมการแพทย์ 1,702,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,702,000                 

องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอด 1,702,000                 

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 1,702,000                 

งบลงทนุ 1,702,000                 

ครุภณัฑ์ 682,000                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 82,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจคุรีมกึ่งอตัโนมตัิ ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืง

ตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 82,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบป้องกนัไฟกระโชกพรอ้มติดต ัง้ ต าบลบา้นควน 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ระบบ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจดัระบบคิวอตัโนมตัิพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบา้นควน

 อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,020,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งแยกโรคและหอ้งสงัเกตอาการผูป่้วย พรอ้ม

ระบบต่างๆ    ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั รายการ 1 1,020,000                    

กรมควบคุมโรค 1,096,300                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 5,500                      

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 5,500                      
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พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 5,500                      

งบลงทนุ 5,500                      

ครุภณัฑ์ 5,500                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าเรือกนัตงั ต าบลกนัตงั  อ าเภอ

กนัตงั  จงัหวดัตรงั ตู ้ 1 5,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,090,800                 

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1,090,800                 

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1,042,800                 

งบลงทนุ 1,042,800                 

ครุภณัฑ์ 1,042,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 85,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน า

โดยแมลงที่ 12.3 ตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 3 85,800                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 

12.3 ตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั คนั 1 957,000                      

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 48,000                     

งบลงทนุ 48,000                     

ครุภณัฑ์ 48,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 12.3 ตรงั ต าบล

โคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 3 48,000                        

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 10,443,800                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 274,000                   

โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพยาเสพตดิ การควบคุมตวัยาและสารเคมทีาง

หอ้งปฏบิตักิาร 274,000                   

 ศึกษา คน้ควา้ พฒันาผลงานทางวชิาการเพือ่ก าหนดมาตรการทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่

สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 274,000                   

งบลงทนุ 274,000                   

ครุภณัฑ์ 274,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 274,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น  ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 274,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 10,169,800                

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรค

เพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 10,169,800                

ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงั

พยากรณ์และเตอืนภยัสุขภาพของประเทศ 5,869,800                 
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งบลงทนุ 5,869,800                 

ครุภณัฑ์ 3,452,300                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,452,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริง 

(Real-Time PCR) ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่ากโิลโวลตพ์คี เวลาและปริมาณรงัสเีอกซ ์

ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 952,300                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,417,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,417,500                    

รายการระดบัที1่:  บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 9 ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืง

ตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 2,417,500                    

พฒันาขดีความสามารถและเครือขา่ยหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 4,300,000                 

งบลงทนุ 4,300,000                 

ครุภณัฑ์ 4,300,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอนิดกัทฟี คปัเปิล พลาสมา : ICP-OES 

(Inductive Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer)  

ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 4,300,000                    

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 9,400                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,400                      

ผลติภณัฑสุ์ขภาพและสถานประกอบการไดร้บัการก ากบัดูแลและตรวจสอบใหม้ี

มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่  าหนด 9,400                      

ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของผลติภณัฑสุ์ขภาพใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 9,400                      

งบลงทนุ 9,400                      

ครุภณัฑ์ 9,400                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ด่านอาหารและยากนัตงั     

อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 9,400                         

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 45,780,700                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 4,939,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,939,500                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 4,739,500                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 4,739,500                 

งบลงทนุ 108,500                   

ครุภณัฑ์ 108,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 108,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ส านกังานพระพทุธศาสนา

จงัหวดัตรงั  ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานพระพทุธศาสนา

จงัหวดัตรงั  ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 3 85,800                        

งบอดุหนุน 4,631,000                 
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,631,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัควนไทร ต าบลปากคม อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยเร็จสามคัคีธรรม ต าบลน า้ผุด อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัควนนิมติรศิลา ต าบลนาชมุเห็ด อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั วดั 1 433,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกยาง ต าบลโคกยาง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัควนซาง ต าบลหนองบวั อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั วดั 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักฏุยิาราม ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัยูงงามวนาราม ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปากปรน ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั วดั 1 933,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 200,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 200,000                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

สทิธธิรรมพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 40,841,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 8,148,900                 

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 8,148,900                 

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 8,148,900                 

งบลงทนุ 8,148,900                 

ครุภณัฑ์ 28,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ภ.จว.ตรงั ต าบลโคกหลอ่ 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 28,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,120,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,120,300                    

รายการระดบัที1่: อาคารคลงั/เกบ็ของกลาง ภ.จว.ตรงั  ต าบลโคกหลอ่ 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 8,120,300                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 32,692,300                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 32,692,300                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 32,692,300                

งบลงทนุ 32,692,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,692,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,692,300                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 40 ครอบครวั (ใตถ้นุโลง่) สภ.นาโยง ต าบล

นาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั หลงั 1 32,692,300                   

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 21,429,000                
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ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 109,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 109,400                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 109,400                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 109,400                   

งบอดุหนุน 109,400                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 109,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัตรงั ต าบลทบัเที่ยง 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัตรงั  ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 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 าจงัหวดัตรงั  ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 25,800                        

ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 21,319,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 21,319,600                

การตรวจสอบการเงนิแผน่ดนิและส่งเสริมการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 21,319,600                

การตรวจสอบดา้นการเงนิ 21,319,600                

งบรายจ่ายอื่น 21,319,600                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคาร สตจ. ตรงั พรอ้มบา้นพกัและ

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลบางรกั อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 21,319,600                   

รฐัวิสำหกจิ 86,831,400                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 460,700                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 460,700                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 111,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 111,000                   

งบอดุหนุน 111,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 111,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัตรงั ไร่ 170 111,000                      

โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 349,700                   

ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 349,700                   

งบอดุหนุน 349,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 349,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการปลูกและแปรรูปสมนุไพรใน

พื้นที่สวนป่า จงัหวดัตรงั ไร่ 50 349,700                      

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 1,551,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,551,400                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 1,551,400                 
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เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 1,551,400                 

งบลงทนุ 277,200                   

ครุภณัฑ์ 277,200                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 277,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ แบบไรส้าย ระบบ

ดจิติอลพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 277,200                      

งบอดุหนุน 1,274,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,274,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 1,274,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานตรงั ต าบลทบัเที่ยง 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2564 แห่ง 1 866,700                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 866,700                      

การประปาส่วนภูมภิาค 84,819,300                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,459,000                 

โครงการพฒันาเมอืงทอ่งเทีย่วหลกัใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ (Smart City) และมรีะบบ

ขนส่งมวลชน (Monorail) 2,459,000                 

ค่าปรบัปรุงเสน้ทอ่ (ภาคใต)้ 2,459,000                 

งบลงทนุ 2,459,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,459,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,459,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสน้ท่อเสริมแรงดนัน า้ไปยงัโซน DMA 06 (ถนน

ตรงั-ปะเหลยีน) ถนนมหาราช ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั แห่ง 1 2,459,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 82,360,300                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 82,360,300                

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย 66,147,300                

งบลงทนุ 66,147,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 66,147,300                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 66,147,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิาคสาขา

กนัตงั-(สเิกา-ปากเมง) อ าเภอกนัตงั - สเิกา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 66,147,300                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 10,700,000                

งบลงทนุ 10,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,700,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,700,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ สามแยกวดัโคกหลอ่ ถงึ สี่

แยกถนนเลีย่งเมอืง ถนนนาหมืน่ราษฎร ์- เกาะปุด ต าบลนาบนิหลา อ าเภอ แห่ง 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนทุ่งควน - สีแ่ยกถนน

บา้นโพธิ์ ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั แห่ง 1 7,000,000                    
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ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงกจิการประปาภายหลงัการรบัโอน 5,513,000                 

งบลงทนุ 5,513,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,513,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,513,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงกจิการประปาภายหลงัการรบัโอน

การประปาส่วนภูมภิาคสาขากนัตงั (ควนกนุ) อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 5,513,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 318,910,600               

จงัหวดัตรงั 233,044,600              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 233,044,600              

การพฒันาดา้นสงัคม 24,538,300                

ส่งเสริมการผลติสนิคา้เกษตรจงัหวดัตรงั 1,066,600                 

งบด าเนินงาน 1,066,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,066,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 42,300                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 42,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 70,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 34,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 34,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 508,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ 0 78,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารฝึกอบรม 0 25,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงบ่อเลี้ยงปลา 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมพื้นที่และอปุกรณ์เลี้ยงหอยแมลงภู่ 0 175,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเหมาจ่าย 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 7,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 365,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

เมอืงทีเ่ป็นมติรกบัผูสู้งอาย ุ: Age-Friendly Cities จงัหวดัตรงั 9,968,600                 

งบลงทนุ 9,968,600                 

ครุภณัฑ์ 1,912,700                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 805,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงบบีมอืแบบดจิติอล เครื่อง 1 16,600                        

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยไฟฟ้า เตียง 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานออกก าลงักายแบบวดังานได ้ เครื่อง 1 110,600                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานออกก าลงักาย ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั เครื่อง 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกและกระตุน้การกลนืดว้ยระบบไฟฟ้าบ าบดั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระตุน้ระบบประสาทดา้นการสมัผสั เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,107,500                    

รายการระดบัที1่: แผงปุ่ มกดภายในลฟิฑส์ าหรบัคนพกิารพรอ้มสติก๊เกอร์

อกัษรเบลล ์ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 15 1,107,500                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,055,900                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,465,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ผูป่้วย พรอ้มติดต ัง้สญัญาณฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลตรงั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั หอ้ง 39 2,037,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่น ัง่รอรบัส าหรบัผูสู้งอาย ุโรงพยาบาลกนัตงั 

ต าบลกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสวน โรงพยาบาลกนัตงั ต าบลกนัตงั อ าเภอกนัตงั

 จงัหวดัตรงั แห่ง 1 298,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางลาดและราวจบัระหวา่งอาคาร โรงพยาบาลนา

โยง ต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั แห่ง 1 448,000                      

รายการระดบัที1่: ต่อเติมหอ้งพกัผูป่้วยสูงอาย ุหอ้งน า้ และหอ้งอาบน า้ 4 

เตียง โรงพยาบาลวงัวเิศษ  ต าบลวงัมะปรางเหนือ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางลาดและราวจบั โรงพยาบาลหว้ยยอด ต าบล

เขาขาว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งตรวจผูสู้งอาย ุโรงพยาบาลหว้ยยอด ต าบล

เขาขาว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั หอ้ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาที่จอดรถผูสู้งอายแุละผูพ้กิาร โรงพยาบาล

หว้ยยอด ต าบลเขาปูน อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางลาด โรงพยาบาลสเิกา แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงราวจบัหอ้งน า้ โรงพยาบาลปะเหลยีน   ต าบลท่า

ขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั แห่ง 1 40,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงราวจบัทางเดนิภายในอาคาร โรงพยาบาลปะ

เหลยีน ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั แห่ง 1 170,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารตึกผูป่้วยใน 

โรงพยาบาลปะเหลยีน ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางส าหรบัรถเขน็ผูป่้วยสูงอาย ุโรงพยาบาลปะ

เหลยีน ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายแุละผูร้บับริการท ัว่ไป 

โรงพยาบาลหาดส าราญ ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 429,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสวนหยอ่มส าหรบัผูสู้งอาย ุโรงพยาบาลปะเหลยีน

 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั แห่ง 1 100,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,590,100                    

รายการระดบัที1่: สรา้งทางลาดและราวจบัส าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิาร 

โรงพยาบาลยา่นตาขาว ต าบลยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางเดนิราวจบัหลงัคาเบา ระยะทาง 71 เมตร โรง

พยาบาลรษัฎา อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั แห่ง 1 284,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งราวจบัทางเดนิ โรงพยาบาลสเิกา ต าบลบ่อหนิ 

อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 306,100                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางลาด หลงัคา พรอ้มราวจบั โรงพยาบาลหาด

ส าราญ ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานกจิกรรมส าหรบัผูสู้งอายพุรอ้มอปุกรณ์ออก

ก าลงักาย  โรงพยาบาลปะเหลยีน ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั แห่ง 1 300,000                      

มหกรรมสรา้งงานสรา้งอาชพีจงัหวดัตรงั 1,571,100                 

งบด าเนินงาน 1,571,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,571,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 158,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 810,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าของที่ระลกึ 0 30,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสาธติและพฒันาผลติภณัฑ์ 0 300,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสูจบิตัร 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพธิเีปิด 0 69,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 373,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 7,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาวทิยุ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาป้าย LED 0 16,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถแห่ประชาสมัพนัธ์ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย roll up 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเต็นทจ์ดังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,000                         

เกษตรเพือ่อาหารกลางวนัในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี จงัหวดัตรงั 2,932,000                 

งบด าเนินงาน 2,932,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,932,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 110,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 54,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 228,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเกยีรติบตัร 0 28,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาปรบัปรุงแปลงเกษตร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,450,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: รายจ่ายอืน่ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,483,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการศูนยก์ าจดัขยะมลูฝอยและขยะอนัตรายเพือ่ชมุชน

ปลอดภยั เทศบาลเมอืงกนัตงั 2,483,000                 

งบลงทนุ 2,483,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,483,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,483,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเกบ็ขยะอนัตรายชัน้เดยีว ขนาดกวา้ง 10.00

 เมตร ยาว 18.00 เมตร  หมู่ที่ 4 ต าบลคลองชลีอ้ม อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 2,483,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 12,109,100                

เสริมสรา้งความม ัน่คงและเขม้แขง็ปลอดภยัจงัหวดัตรงั 10,065,900                

งบด าเนินงาน 10,065,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,065,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 214,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 104,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารและเครื่องดื่ม 0 110,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 2,169,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 554,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 316,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 6,810,700                    

TO BE NUMBER ONE จงัหวดัตรงั 2,043,200                 

งบด าเนินงาน 2,043,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,043,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 33,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 8,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 76,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 76,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,395,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 91,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 670,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 633,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 520,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอาหารและเครื่องดื่ม 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าบูธนิทรรศการ 0 72,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายเชยีร์ 0 28,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าชดุการแสดง 0 7,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,400                         

การพฒันาดา้นเกษตร 47,465,500                

พฒันาสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางเพือ่ผลติยางแผน่รมควนัมาตรฐาน GMP อยา่ง

ย ัง่ยนื 7,885,500                 

งบลงทนุ 7,885,500                 

ครุภณัฑ์ 7,885,500                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 7,885,500                    

รายการระดบัที1่: จกัรรีดยาง หมู่ที่ 4 จงัหวดัตรงั ชดุ 27 6,615,000                    

รายการระดบัที1่: ตะกงพรอ้มแผ่นเสยีบ ขนาด 68 แผ่น  หมู่ที่ 4   จงัหวดั ชดุ 66 1,270,500                    

ปรบัปรุงระบบน า้โรงอบ/รมยางของสถาบนัเกษตรกรผูผ้ลติยางแผน่รมควนั 3,080,000                 

งบลงทนุ 3,080,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,080,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,080,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้โรงอบ/โรงรมยาง หมู่ที่ 

4 จงัหวดัตรงั แห่ง 11 3,080,000                    

ศูนยฝึ์กอบรมถา่ยทอดเทคโนโลยกีารแปรรูปผลติภณัฑจ์ากยางพาราจงัหวดัตรงั 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ครุภณัฑ์ 6,500,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุท าน า้ยางขน้แบบครีม  หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นควน อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบคุณภาพน า้ยาง พรอ้มอปุกรณ์ หมู่ที่ 

4 ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุผลติภณัฑห์มอนยางพาราและเบาะรองนัง่ จงัหวดัตรงั ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัพมิพย์าง ขนาด 300 ตนั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 1,300,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องบดผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง ขนาด 8 น้ิว หมู่ที่ 4 ต าบล

บา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 900,000                      

แกม้ลงิทุ่งน า้ผดุ ระยะที ่3 ต าบลนาตาลว่ง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแกม้ลงิทุ่งน า้ผุด ระยะที่ 3 ต าบลนาตาลว่ง อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั แห่ง 1 30,000,000                   

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 146,448,700              

เพิม่มาตรฐานดา้นรกัษาความปลอดภยันกัทอ่งเทีย่ว ตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งภายใน

บริเวณอทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม อ าเภอสเิกาจงัหวดัตรงั 22,000,000                

งบลงทนุ 22,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งภายในบริเวณอทุยานแห่งชาติหาดเจา้

ไหม ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั แห่ง 1 22,000,000                   

ปรบัปรุงผวิจราจรในแหลง่ทอ่งเทีย่วอทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม อ าเภอสเิกา  จงัหวดั

ตรงั 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจร Para-Asphaltic Concrete 

แหลง่ท่องเที่ยวอทุยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 

ระยะทาง 3.708 กโิลเมตร สายทาง 1 25,000,000                   

ปรบัปรุงถนนเพือ่การทอ่งเทีย่วเลยีบชายหาดสายแหลมลูกไม-้ทา่เรือ หมูท่ี ่12 ต าบล

หาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั 9,140,000                 

งบลงทนุ 9,140,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,140,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,140,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจร Para-Asphaltic Concrete 

เลยีบชายหาดสายแหลมลูกไม-้ท่าเรือ หมู่ที่ 12 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอ

หาดส าราญ จงัหวดัตรงั ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.455 กโิลเมตร สายทาง 1 9,140,000                    

ทอ่งเทีย่วโดยชมุชนเพือ่คุณภาพชวีติทีด่แีละย ัง่ยนื จงัหวดัตรงั 4,878,100                 

งบด าเนินงาน 792,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 792,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 16,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 63,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 27,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 129,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารฝึกอบรม 0 3,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและผลติฉลากบรรจภุณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่และป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 26,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 60,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าหนงัสอื 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 470,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 20,000                        

งบลงทนุ 4,086,000                 

ครุภณัฑ์ 709,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 321,500                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บแหง้พรอ้มอปุกรณ์ หมู่ที่ 4 ต าบลควนเมา อ าเภอ

รษัฎา จงัหวดัตรงั ตู ้ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัห ัน่เอนกประสงค ์หมู่ที่ 4 ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่คานเลือ่นน า้หนกั หมู่ที่ 4 ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 5,500                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้นวดเทา้ หมู่ที่ 4 ต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดั ชดุ 10 100,000                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 287,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีปิดปากถงุแบบมพีมิพ ์หมู่ที่ 4 ต าบลโคกหลอ่ 

อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั เครื่อง 1 37,500                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บระบบลมรอ้น-ไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ตู ้ 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,377,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,377,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอบแหง้และบรรจภุณัฑผ์ลผลติทางการเกษตรเพือ่

การคา้จงัหวดัตรงั หมู่ที่ 4 ต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั หลงั 1 3,377,000                    

ผลติเน้ือสตัวคุ์ณภาพเพือ่ตอบสนองการทอ่งเทีย่ว 767,000                   

งบด าเนินงาน 767,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 767,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 238,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 238,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 32,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารและเครื่องดื่ม 0 22,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเหมาจ่าย 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 16,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 93,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 75,000                        

ตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งแหลง่ทอ่งเทีย่วในเขตอ าเภอวงัวเิศษ  จงัหวดัตรงั 47,510,500                

งบลงทนุ 47,510,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,510,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 47,510,500                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งแหลง่ท่องเที่ยวสวนสาธารณะวงันก

น า้ ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ  จงัหวดัตรงั แห่ง 1 15,539,100                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งแหลง่ท่องเที่ยววงัผาเมฆ  ต าบลวงั

มะปราง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 12,932,900                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งแหลง่ท่องเที่ยวน า้ตกรอ้ยช ัน้พนัวงั 

ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั แห่ง 1 19,038,500                   
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ตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งแหลง่ทอ่งเทีย่วในเขตอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 20,710,000                

งบลงทนุ 20,710,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,710,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,710,000                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งทางเชือ่มแหลง่ท่องเที่ยว

สวนสาธารณะเขาโพธิ์โทน ต าบลนาวง  อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 9,710,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งทางเชือ่มแหลง่ท่องเที่ยววงัเทพธาโร 

ถ า้เลเขากอบ และเขาหวัแตก ต าบลเขากอบ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั แห่ง 1 11,000,000                   

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการทอ่งเทีย่วจงัหวดัตรงั 16,443,100                

งบด าเนินงาน 16,443,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,443,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,100,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอาหารและเครื่องดื่ม 0 81,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 3,300                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการแสดง 0 1,092,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแขง่ขนัไตรกฬีาระยะส ัน้เพือ่ส่งเสริม

การท่องเที่ยวจงัหวดัตรงั 0 1,396,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแขง่ขนัวิง่เทรลส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 1,424,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแขง่ขนัตรงัมาราธอน 0 1,609,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานเทศกาลววิาหใ์ตส้มทุร 2019 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแขง่ขนัลูกลม ชมถ า้เขาชา้งหาย 

เรียนรูว้ถิชีวีติ วฒันธรรมนาหมืน่ศรี 0 1,922,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรมยทุธจกัรความอร่อย 0 1,619,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานยทุธจกัรอาหารอร่อยตรงั ดงัต่างแดน 0 916,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสงสเีสยีงพรอ้มอปุกรณ์งานแสดง 0 480,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพธิกีรด าเนินรายการ 0 63,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัประกวดหนงัส ัน้ 0 200,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในพธิเีปิดงานส่งเสริมศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น

ของดบีา้นฉนัเพือ่การท่องเที่ยว 0 18,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมท่องเที่ยวเมอืงปะเหลยีน 0 1,024,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดังานแถลงขา่ว 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,995,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาโทรทศัน์ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาวทิยุ 0 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าวดีทิศัน์ 0 525,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถแห่ขบวนพาเหรด 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่สิง่พมิพ์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 186,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเต็นทแ์ละเกา้อี้ 0 136,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าจอ LED พรอ้มอปุกรณ์บนัทกึภาพ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 36,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 66,000                        
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04920000 จงัหวดัตรงั

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 35,000                        

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 85,866,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 85,866,000                

โครงการพฒันาดา้นสงัคม 10,000,000                

ส่งเสริมตลาดสนิคา้เด่น กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 10,000,000                

งบด าเนินงาน 10,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 9,617,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ ต่างภูมภิาค ครัง้ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ 0 5,617,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 376,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 376,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,500                         

โครงการดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 75,866,000                

พฒันาเสน้ทางเพือ่การทอ่งเทีย่วจงัหวดัตรงั จ านวน 3 เสน้ทาง 67,687,000                

งบลงทนุ 67,687,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 67,687,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 55,337,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัติกคอนกรีต ระยะทาง

ไม่นอ้ยกวา่ 4.000 กโิลเมตร สายในควน - วงัผาเมฆ ต าบลวงัมะปราง 

อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั สายทาง 1 25,337,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งขยายเสน้ทาง ระยะทาง 4.000 กโิลเมตร สาย

บา้นนาหมืน่ราษฎร ์– บา้นโคกมะพรา้ว ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั สายทาง 1 30,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,350,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต ระยะทาง 

2.677 กโิลเมตร สายบา้นควนเลยีบ – บา้นวงัหนิ ต าบลหนองชา้งแลน่ 

อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั สายทาง 1 12,350,000                   

ตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งในเขตอ าเภอยา่นตาขาวจงัหวดัตรงั 8,179,000                 

งบลงทนุ 8,179,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,179,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,179,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งในเขตอ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั

 - ทางเชือ่มแหลง่ท่องเที่ยวน า้ตกล าปลอก ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว แห่ง 1 8,179,000                    


