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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 3,524,843,674            

จงัหวดัพทัลงุ 3,524,843,674            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 384,800                   

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                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 28 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอ ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลำโหม 30,318,400                

กองบญัชาการกองทพัไทย 30,318,400                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 30,318,400                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 30,318,400                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 16,700,300                

งบลงทนุ 16,700,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,700,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 16,700,300                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด 

จงัหวดัพทัลงุ กม. 1 369,600                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด 

จงัหวดัพทัลงุ กม. 1.7 628,300                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด 

จงัหวดัพทัลงุ กม. 2.9 1,071,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด 

จงัหวดัพทัลงุ กม. 2.5 924,100                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด 

จงัหวดัพทัลงุ กม. 2.5 924,100                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด 

จงัหวดัพทัลงุ กม. 1.8 665,400                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด 

จงัหวดัพทัลงุ กม. 1.1 406,500                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด 

จงัหวดัพทัลงุ กม. 1.2 443,500                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด 

จงัหวดัพทัลงุ กม. 1.8 665,400                      

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

04930000 จงัหวดัพทัลงุ
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รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลตะโหมด อ าเภอตะ

โหมด จงัหวดัพทัลงุ กม. 3 1,108,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลตะโหมด อ าเภอตะ

โหมด จงัหวดัพทัลงุ กม. 3.1 1,355,300                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลตะโหมด อ าเภอตะ

โหมด จงัหวดัพทัลงุ กม. 2.8 1,224,300                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลตะโหมด อ าเภอตะ

โหมด จงัหวดัพทัลงุ กม. 3 1,108,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลตะโหมด อ าเภอตะ

โหมด จงัหวดัพทัลงุ กม. 3.4 1,256,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั  ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะ

โหมด จงัหวดัพทัลงุ กม. 2.9 1,267,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะ

โหมด จงัหวดัพทัลงุ กม. 7.5 3,279,300                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 13,618,100                

งบลงทนุ 13,618,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,618,100                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 13,301,300                   

รายการระดบัที1่: งานขดุเจาะบ่อน า้บาดาล ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน บ่อ 20 4,829,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุเจาะบ่อน า้ตื้น ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน บ่อ 120 3,396,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน แห่ง 1 1,782,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน แห่ง 1 3,293,200                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 316,800                      

รายการระดบัที1่: งานซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาบ่อ (พฒันาบ่อ) ต าบลป่าบอน

 อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 36 316,800                      

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 855,400                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 596,200                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 596,200                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 259,200                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 259,200                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 259,200                   



3 / 90

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 259,200                   

งบลงทนุ 259,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 259,200                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 259,200                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มถนนลูกรงั สายซอย นิคมสรา้งตนเองควนขนุน 

จงัหวดัพทัลงุ ต าบลลานขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 259,200                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 811,661,600               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 193,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 193,700                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 193,700                   

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 193,700                   

งบลงทนุ 193,700                   

ครุภณัฑ์ 193,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 193,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลคูหาสวรรค ์  อ าเภอเมอืงพทัลงุ   จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 110,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังานฯ  ต าบลคูหาสวรรค ์  อ าเภอเมอืงพทัลงุ   จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 30,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี  ต าบลคูหาสวรรค ์  อ าเภอเมอืงพทัลงุ  เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ต าบลคูหาสวรรค ์  

อ าเภอเมอืงพทัลงุ   จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 9 22,500                        

กรมชลประทาน 784,793,300              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 201,350,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,850,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,850,000                 

งบลงทนุ 5,850,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,850,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้ ฝายบา้นไร่เหนือ อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบท่อส่งน า้และอาคารประกอบฝายโหล๊ะหาร 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการจดัหาแหลง่น า้ต าบลมะกอกเหนือ อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตกรในเขตจงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืง

พทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 350,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 195,500,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 195,500,000              

งบลงทนุ 195,500,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 195,500,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 195,500,000                 



4 / 90

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้ 1R-RMC1 ต าบลนาปะขอ อ าเภอ

บางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ระยะทาง 3.110 กม. รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางบนคนัคลองส่งน า้ 1L-RMC2 (ควน

กฏุ)ิ ต าบลหานโพธิ์ อ  าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ระยะทาง 5.340 กม. รายการ 0 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางบนคนัคลองส่งน า้ RMC2 (ควนกฏุ)ิ

 ต าบลหานโพธิ์ อ  าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ระยะทาง 3.100 กม. รายการ 0 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้ 1R-RMC1 ต าบลป่าบอน อ าเภอ

ป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ระยะทาง 4.210 กม. รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางคนัคลองล าเบ็ด อ าเภอเมอืงพทัลงุ

,ศรีนครินทร ์ จงัหวดัพทัลงุ ระยะทาง 29.100 กม. รายการ 0 110,000,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 343,167,300              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 118,167,300              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 118,167,300              

งบลงทนุ 118,167,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 118,167,300                 

ค่าส ารวจออกแบบ 9,651,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจคุณภาพน า้และปริมาณน า้ในอ่างและในล าน า้ รายการ 0 834,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าส ารวจตะกอน คุณภาพน า้ และปริมาณน า้ในอ่าง

เกบ็น า้และในล าน า้ ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาคใต ้จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 834,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยา รายการ 0 8,777,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยาชลประทาน ศูนยอ์ทุก

วทิยาชลประทานภาคใต ้จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 8,103,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าขอ้มูลสารสนเทศอทุกวทิยาชลประทาน ศูนย์

อทุกวทิยาชลประทานภาคใต ้จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 674,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รายการ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: วเิคราะหค์วามปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นคลองหวัชา้ง รายการ 0 40,000                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 108,515,900                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้ป่าพะยอม  โครงการ

ชลประทานพทัลงุ  จ านวน 1 สาย ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดั รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 321,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 19,000,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบ 

1R-RMC2,1R-1R-RMC2 (ควนกฏุ)ิ  โครงการชลประทานพทัลงุ อ าเภอ

เขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 35,838,200                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้คลองหวัชา้ง ระยะที่

 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าเชยีด ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบชลประทานตามขอ้เสนอของเกษตกร  

โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 2 (ท่าแนะ)  โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลเขายา่ อ าเภอ รายการ 1 99,800                        

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3 (ควนกฎุ)ิ  โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลความ

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 92,000                        

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 2R-LMC (ควนกฏุ)ิ 

เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลหานโพธิ์ อ  าเภอเขาชยัสน รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC (นาท่อม) กม.

7+500-9+000  โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลปรางหมู่ อ าเภอเมอืง รายการ 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ท่าเตียน ( โครงการพฒันาลุม่น า้ยอ่ย

พรุพอ้)  โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลโคกทราย อ าเภอป่าบอน รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัก ัน้น า้ ปตร.หารอ่างทอง ( โครงการพฒันา

ลุม่น า้ยอ่ยพรุพอ้)  โครงการชลประทานพทัลงุ  อ าเภอป่าบอน จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC2 (นาท่อม) กม.

1+500-2+500  โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลนาท่อม อ าเภอเมอืง

พทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ RMC2 (ควนกฏุ)ิ 

เป็นช่วงๆ  โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลหานโพธิ์ อ  าเภอเขาชยัสน รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตลิง่คลองส่งน า้ RMC1 (นาท่อม)  โครงการ

ชลประทานพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายบา้นแม่โตะ๊หลา้และอาคารประกอบ  

โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลโคกทราย อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมการกดัเซาะคนัคลองระบายน า้ ฝายป่าบอน  

โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้-ทิ้งน า้กลางคลอง 1L-RMC1 

(นาท่อม)  โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตลิง่เหนือฝายนาท่อม  โครงการชลประทาน

พทัลงุ ต าบลนาท่อม อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ LMC1 (พญาโฮง้) 

เป็นช่วงๆ  โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลชะรดั อ าเภอกงหรา จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสะพานคลองหลง (พรุพอ้)  โครงการ

ชลประทานพทัลงุ ต าบลโคกทราย อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง LMC (บา้นพรา้ว) 9+200-13+600 

เป็นช่วงๆ  โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง 1R-LMC (บา้นพรา้ว) 

5+000-9+500 เป็นช่วงๆ  โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลป่าพะยอม รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.บา้นหวัควนและอาคารประกอบ  

โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลโคกทราย อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสาระดบัสถานีอทุกวทิยาชลประทาน ศูนย์

อทุกวทิยาชลประทานภาคใต ้ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ รายการ 1 746,400                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหน่วยส ารวจอทุกวทิยาชลประทาน ศูนยอ์ทุก

วทิยาชลประทานภาคใต ้ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้ 

RMC2 (นาท่อม) เป็นช่วงๆ  โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลต านาน 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองป่าบอน  

โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้ 

1L-RMC2 (นาท่อม) เป็นช่วงๆ  โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลท่ามหิ

ร า อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลอง LMC (ควน

กฏุ)ิ โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดั รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองพรุพอ้  

โครงการชลประทานพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 9,356,400                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองปากพะเนียด 

โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 9,356,400                    
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โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 115,000,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 55,000,000                

งบลงทนุ 55,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นทะเลเหมยีง ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน 

จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเกาะเหลยีง พรอ้มระบบส่ง

น า้ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 20,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบ โครงการแกม้ลงิทะเลพระ 

จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 60,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 110,000,000              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 110,000,000              

งบลงทนุ 110,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 110,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 110,000,000                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้หวังานพรอ้มอาคารประกอบ โครงการ

ประตูระบายน า้คลองนาท่อม จงัหวดัพทัลงุ 0 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพนงัก ัน้น า้เหนือฝายนาท่อมฝัง่ขวา ต าบลนาท่อม

 อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 20,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 230,650,000              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 230,650,000              

บริหารจดัการน า้ภาคใต ้ 230,650,000              

งบลงทนุ 230,650,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 230,650,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: บรรเทาอทุกภยัลุม่น า้คลองสะพานหย ี(พญาโฮง้) ต าบลชะ

รดั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 80,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 150,650,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้และระบบระบายน า้ พรอ้มอาคาร

ประกอบ ฝายคลองหลกัสาม ต าบลคลองเฉลมิ อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 150,650,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 9,626,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 9,626,000                 

การจดัการงานชลประทาน 9,626,000                 

งบลงทนุ 9,626,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,626,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 2,103,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 2,103,000                    
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาท่าเชยีด ต าบลโคกสกั อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 650,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทานพทัลงุ

 ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 1,453,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 7,523,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 6,813,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพทัลงุ

 ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 4,043,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลคูหา

สวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 1,396,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและบ ารุงรกัษาคลองส่งน า้ .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาท่าเชยีด ต าบลโคกสกั อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 960,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาท่าเชยีด ต าบลโคกสกั อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 414,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 710,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายน า้ จ านวน 3 สาย ( ปตร.

คลองป่าบอน) โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในคลองส่งน า้ ฝายนาท่อม ชป.พทัลงุ 

โครงการชลประทานพทัลงุ ต าบลนาท่อม อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ จ านวน 8 สาย .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาท่าเชยีด ต าบลโคกสกั อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 360,000                      

กรมประมง 858,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 858,500                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 858,500                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 858,500                   

งบลงทนุ 858,500                   

ครุภณัฑ์ 39,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 2 20,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพทัลงุ

 จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 9,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 819,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 621,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพทัลงุ 

จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 621,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 198,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพทัลงุ 

จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 198,000                      

กรมปศุสตัว ์ 3,150,400                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 140,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 140,000                   

การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ 140,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรจดัท าระบบ Biogas ในฟารม์โค 

กระบอื จงัหวดัพทัลงุ ฟารม์ 2 140,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 200,000                   

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบริหาร

จดัการฟารม์อยา่งเป็นระบบ 200,000                   

เพิม่มลูค่าปศุสตัว ์ 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัสุง เครื่อง 4 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,810,400                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 2,810,400                 

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 าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืง

พทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 162,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืง

พทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลคูหาสวรรค ์

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ 

จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบล

คูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 2 40,000                        

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 1,175,000                 

งบลงทนุ 1,175,000                 

ครุภณัฑ์ 1,175,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,175,000                    

รายการระดบัที1่: ใบมดีดนัหนา้ดนิ ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ คนั 1 1,100,000                    

พฒันาอาหารสตัว ์ 600,000                   

งบลงทนุ 600,000                   



9 / 90

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้แหง้ ขนาด 150 เซนติเมตร ต าบลเขายา่ 

อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 600,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 17,365,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 300,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 300,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 300,000                   

งบลงทนุ 300,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 300,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัพทัลงุ ไร่ 60 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 16,442,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 16,442,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 8,890,000                 

งบลงทนุ 8,890,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,890,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,890,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัพทัลงุ กลา้ 2500000 4,125,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัพทัลงุ กลา้ 1100000 1,122,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 400 3,643,000                    

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 7,450,000                 

งบลงทนุ 7,450,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,450,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,450,000                    

รายการระดบัที1่: การอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่นารา้งเพือ่การเกษตรแบบ

ผสมผสานในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จงัหวดัพทัลงุ ไร่ 400 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: การอนุรกัษด์นิและน า้เพือ่ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของ

ดนิในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จงัหวดัพทัลงุ ไร่ 500 1,250,000                    

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

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 102,000                   

งบลงทนุ 102,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัพทัลงุ ไร่ 60 102,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 623,000                   
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โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 623,000                   

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 623,000                   

งบลงทนุ 623,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 623,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 623,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปนัแต อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสมหวงั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหานโพธิ์ อ  าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพนมวงัก ์อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนทราย อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชมุพล อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ บ่อ 1 17,800                        

กรมวชิาการเกษตร 2,975,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,975,900                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 2,975,900                 

วจิยัและพฒันา 2,975,900                 

งบลงทนุ 2,975,900                 

ครุภณัฑ์ 21,400                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 21,400                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหวาน ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง

พทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 21,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,954,500                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,954,500                    

รายการระดบัที1่: โรงสูบน า้พรอ้มระบบกรองและหอถงัสูง ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 2,954,500                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,257,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,257,000                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 1,257,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 1,257,000                 

งบลงทนุ 1,257,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,257,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,257,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็วสัดุ ส านกังานเกษตรอ าเภอควนขนุน 

ต าบลโตนดดว้น อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 468,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน ส านกังานเกษตรจงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหา

สวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 789,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 626,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 588,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 588,000                   

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 588,000                   

งบอดุหนุน 588,000                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 588,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางหลอ่ จ ากดั 

ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ ในการจดัหาตะกงพรอ้มแผ่น ชดุ 30 252,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นตะแพน จ ากดั 

ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ ในการจดัหาตะกงพรอ้มแผ่น ชดุ 20 210,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นในกอย จ ากดั 

ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ในการจดัหาเกะ๊ยาง 5 ชัน้ ชดุ 12 126,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 38,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 38,000                     

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค์

 อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ ชดุ 1 16,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 389,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 36,800                     
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

จดัทีด่นิ 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัพทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหา

สวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 22,000                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 353,000                   

โครงการการเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 353,000                   

จดัการแหลง่น า้ในเขตปฏรูิปทีด่นิ 353,000                   

งบลงทนุ 353,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 353,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 353,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยคอกววั บา้นหนองลานเลยีบ ต าบลป่าพะยอม

 อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 353,000                      

กรมการขา้ว 52,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 52,000                     

การวจิยัและพฒันาขา้ว 52,000                     

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 52,000                     

งบลงทนุ 52,000                     

ครุภณัฑ์ 52,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 52,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องนวดขา้วพรอ้มเครื่องยนตข์นาด 5 Hp   ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 52,000                        

กระทรวงคมนำคม 602,467,400               

กรมการขนส่งทางบก 7,071,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,701,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 5,701,000                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 480,000                   

งบลงทนุ 480,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 480,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 480,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่งจงัหวดั

พทัลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 480,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 5,221,000                 

งบลงทนุ 5,221,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,221,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,221,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัพทัลงุ ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,582,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัพทัลงุ สาขาอ าเภอตะ

โหมด ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,302,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัพทัลงุ สาขาอ าเภอควน

ขนุน ต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 2,337,000                    

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 านกังานขนส่งจงัหวดัพทัลงุ ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 296,754,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 42,700,000                

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด - หว้ยทราย จ.พทัลงุ กม. 1.8 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 5,700,000                 

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 5,700,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,700,000                 

รายการระดบัที1่: การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สะพานลอยขา้มทางรถไฟ

 บริเวณทางหลวงหมายเลข 4081 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ท่านางพรหม)

 - จงแก ที่ กม.7+168  จ.พทัลงุ โครงการ 1 2,850,000                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สะพานลอยขา้มทางรถไฟ

 บริเวณทางหลวงหมายเลข 4048 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.76+630)

 - ทะเลนอ้ย ที่ กม.25+012 จ.พทัลงุ โครงการ 1 2,850,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 12,000,000                

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4285 ตอน ท่ามหิร า - โคกกอก แห่ง 1 12,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 249,704,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 6,181,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 6,181,000                 

งบลงทนุ 6,181,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,181,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,381,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงควนขนุน   แขวงทางหลวงพทัลงุ จ. หลงั 1 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงป่าบอน  แขวงทางหลวงพทัลงุ จ.พทัลงุ หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงควนขนุน  แขวงทาง

หลวงพทัลงุ จ.พทัลงุ หลงั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงศรีนครินทร ์ แขวง

ทางหลวงพทัลงุ จ.พทัลงุ หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 198,030,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 198,030,000              

งบลงทนุ 198,030,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 198,030,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 190,030,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงพทัลงุ กม. 655 40,330,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอน โหละ๊จงักระ - บา้นนา จ. แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พทัลงุ - นาโหนด ตอน 1 จ. แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พทัลงุ - นาโหนด ตอน 2 จ. แห่ง 1 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ไมเ้สยีบ - สีแ่ยกโพธิ์ทอง จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4121 ตอน แม่ขรี - โหละ๊จงักระ จ. แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4049 ตอน หว้ยทราย - ปากพะยูน แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน ควนดนิสอ - เขาปู่ จ.พทัลงุ แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4181 ตอน โคกทราย - ปากพะยูน แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4181 

ตอน โคกทราย - ปากพะยูน ตอน 1 จ.พทัลงุ แห่ง 1 16,900,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4181 

ตอน โคกทราย - ปากพะยูน ตอน 2 จ.พทัลงุ แห่ง 1 15,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4181 

ตอน โคกทราย - ปากพะยูน ตอน 3 จ.พทัลงุ แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน 

นาโหนด - หว้ยทราย จ.พทัลงุ แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน

 สีแ่ยกโพธิ์ทอง - พทัลงุ จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด - หว้ยทราย จ.พทัลงุ แห่ง 1 8,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 45,493,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 41,495,000                

งบลงทนุ 41,495,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,495,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 41,495,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พทัลงุ - นาโหนด จ. แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาพบัผา้ - พทัลงุ ตอน 2

 จ. พทัลงุ แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พทัลงุ - นาโหนด ตอน 2

 จ. พทัลงุ แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4048 ตอน สีแ่ยกช่องโก - ทุ่งขา่ 

ตอน 1 จ. พทัลงุ แห่ง 1 1,999,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4049 ตอน หว้ยทราย - ปาก

พะยูน จ. พทัลงุ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ไมเ้สยีบ - สีแ่ยกโพธิ์

ทอง ตอน 2 จ. พทัลงุ แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4122 ตอน ป่าบอนเหนือ - โหละ๊

จงักระ และสายทางหลวงหมายเลข 4122 ตอน โหละ๊จงักระ - บา้นนา จ. แห่ง 2 1,999,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 3,998,000                 

งบลงทนุ 3,998,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,998,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาพบัผา้ - พทัลงุ ตอน 1

 จ. พทัลงุ แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยทราย - พรุพอ้ จ. แห่ง 1 1,999,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,350,000                 

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงพทัลงุ 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 298,641,700              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 79,110,000                

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 79,110,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 79,110,000                

งบลงทนุ 79,110,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 79,110,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 79,110,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล. 4 - น า้ตกไพรวลัย ์อ.เขาชยัสน จ.พทัลงุ กม. 1.3 10,200,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4048 - บ.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ. กม. 3.525 22,912,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ควนปริง อ.ศรีนครินทร ์จ.พทัลงุ กม. 1.75 16,688,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.41 - บ.ส านกัปรางค ์อ.ควนขนุน จ. กม. 1.8 14,940,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ศาลาเมง็ อ.เขาชยัสน จ.พทัลงุ กม. 1.335 14,370,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 176,381,700              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 5,570,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 5,500,000                 

งบลงทนุ 5,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,500,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองล ามดุ อ.เมอืง จ.พทัลงุ ม. 16 5,500,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 70,800                     

งบลงทนุ 70,800                     

ครุภณัฑ์ 70,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทพทัลงุ ชดุ 1 35,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 154,224,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 154,224,000              

งบลงทนุ 154,224,000              

ครุภณัฑ์ 4,680,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,980,000                    

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

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 2,700,000                    

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 149,544,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 149,544,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง พท.005 สะพานบา้นท่าเตียน อ.ปากพะยูน จ. แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง พท.008 สะพานหว้ยน า้ใส อ.ป่าพะยอม จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,764,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง พท.012 สะพานวดักลาง อ.เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง พท.013 สะพานบา้นวงัหลกั อ.บางแกว้ จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นคู อ.เมอืง, กงหรา จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นคู อ.เมอืง, กงหรา จ.พทัลงุ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นควนปริง อ.เมอืง, ศรีนครินทร,์ ควนขนุน จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นควนกฎุ อ.เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นหารเทา อ.ป่าบอน, ปากพะยูน จ.พทัลงุ แห่ง 1 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นหารเทา อ.ป่าบอน, ปากพะยูน จ.พทัลงุ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

น า้ตกไพรวลัย ์อ.เขาชยัสน, กงหรา จ.พทัลงุ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นถ า้น า้เยน็ อ.เขาชยัสน จ.พทัลงุ แห่ง 1 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 

บา้นถ า้น า้เยน็ อ.เขาชยัสน จ.พทัลงุ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นใหม่ อ.ควนขนุน, เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นคลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม จ.พทัลงุ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 วดัเต่า อ.เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นทุ่งชมุพล อ.ป่าพะยอม จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นทุ่งชมุพล อ.ป่าพะยอม จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,600,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 

4050 - บา้นจงเก อ.เมอืง, เขาชยัสน จ.พทัลงุ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นหสัคุณ อ.ควนขนุน, ศรีบรรพต จ.พทัลงุ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

4081 - บา้นฝาละม ีอ.เขาชยัสน, บางแกว้, ปากพะยูน จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 

4047 - บา้นทะเลนอ้ย อ.เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

4048 - บา้นท่าส าเภาใต ้อ.เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

4048 - บา้นท่าส าเภาใต ้อ.เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

4048 - บา้นท่าส าเภาใต ้อ.เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 

4048 - บา้นแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -

 บา้นใหม่ อ.ควนขนุน, เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 

4122 - บา้นสมหวงั อ.กงหรา, เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 

4164 - บา้นควนนายพฒุ อ.ศรีบรรพต จ.พทัลงุ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 

4163 - บา้นควนตะแบก อ.ป่าพะยอม จ.พทัลงุ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.4055 แยกทางหลวงหมายเลข 

4285 - บา้นควนแร่ อ.เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.5050 ถนนเฉลมิพระเกยีรติ 80 

พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 (ส.5+900) อ.ควนขนุน, ระโนด จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.5050 ถนนเฉลมิพระเกยีรติ 80 

พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 อ.ควนขนุน, ระโนด จ.พทัลงุ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พท.5057 แยกทางหลวงชนบท พท. 

1011 - บา้นทุ่งลาน อ.เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พท.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 4164 - บา้น

ควนนายพฒุ อ.ศรีบรรพต จ.พทัลงุ กม. 2 12,780,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พท.5050 ถนนเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 

ธนัวาคม 2550 อ.ควนขนุน, ระโนด จ.พทัลงุ กม. 2.5 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทพทัลงุ กม. 502 24,750,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 16,586,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 15,540,000                

งบลงทนุ 15,540,000                

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุท าความสะอาดป้ายจราจรและอปุกรณ์อ านวยความ

ปลอดภยั แขวงทางหลวงชนบทพทัลงุ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,340,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,340,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.2038 แยกทาง

หลวงหมายเลข 41 - วดัเต่า อ.เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 265,000                      
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4048 - บา้นท่าส าเภาใต ้อ.เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 2 350,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.1042 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นถ า้น า้เยน็ อ.เขาชยัสน จ.พทัลงุ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.4019 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4048 - บา้นแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พทัลงุ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.1017 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นเขาชยัสน อ.เขาชยัสน จ.พทัลงุ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.4044 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4163 - บา้นหนองเสมด็ อ.ศรีนครินทร ์จ.พทัลงุ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.2008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 41 - บา้นปากเหมอืง อ.ควนขนุน, ศรีบรรพต จ.พทัลงุ แห่ง 2 572,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.4046 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4049 - บา้นควนพระ อ.ปากพะยูน จ.พทัลงุ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.1029 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นเหมอืงตะกัว่ อ.ป่าบอน จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.4004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4081 - บา้นฝาละม ีอ.เขาชยัสน, บางแกว้ จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.1015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นศาลาเมง็ อ.เขาชยัสน, กงหรา จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.2041 แยกทาง

หลวงหมายเลข 41 - บา้นทุ่งชมุพล อ.ป่าพะยอม จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พท.4001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4047 - บา้นท่าชา้ง อ.เมอืง, ควนขนุน จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทพทัลงุ แห่ง 1 2,543,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทพทัลงุ แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 43,150,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 5,400,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 5,400,000                 

งบลงทนุ 5,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,400,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พท.

1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นถ า้น า้เยน็ อ.เขาชยัสน จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พท.

2013 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นใหม่ อ.ควนขนุน, เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พท.

4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 - บา้นท่าชา้ง อ.เมอืง, ควนขนุน จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พท.

4025 แยกทางหลวงหมายเลข 4121 - บา้นท่าเชยีด อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,350,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 27,250,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 27,250,000                
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งบลงทนุ 27,250,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,250,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 27,250,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.

2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นทุ่งชมุพล อ.ป่าพะยอม จ.พทัลงุ แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.

1040 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บา้นท่ายูง อ.ศรีนครินทร,์ ศรีบรรพต จ. แห่ง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.

2008 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นปากเหมอืง อ.ควนขนุน, ศรีบรรพต แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.

2013 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นใหม่ อ.ควนขนุน, เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.

2030 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บา้นคลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม จ.พทัลงุ แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.

4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 - บา้นท่าชา้ง อ.เมอืง, ควนขนุน จ.พทัลงุ แห่ง 2 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.

4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4081 - บา้นฝาละม ีอ.เขาชยัสน, บางแกว้ จ. แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พท.

4025 แยกทางหลวงหมายเลข 4121 - บา้นท่าเชยีด อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,650,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 10,000,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พท.1029 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4 - บา้นเหมอืงตะกัว่ อ.ป่าบอน จ.พทัลงุ แห่ง 3 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พท.2006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 41 - บา้นส านกัปรางค ์อ.ควนขนุน, ศรีบรรพต จ.พทัลงุ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พท.2013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 41 - บา้นใหม่ อ.ควนขนุน, เมอืง จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พท.4025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4121 - บา้นท่าเชยีด อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พท.4026 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4181 - บา้นชะแล ้อ.ปากพะยูน, สงิหนคร จ.พทัลงุ แห่ง 6 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พท.5022 แยกทาง

หลวงชนบท พท.4004 - บา้นบางแกว้ อ.ปากพะยูน, บางแกว้ จ.พทัลงุ แห่ง 1 1,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 500,000                   

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 500,000                      

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย พท.1017 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บา้นเขาชยัสน อ.เขาชยัสน จ.พทัลงุ แห่ง 1 500,000                      

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 40,746,200                

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 789,200                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 789,200                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

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                        

กรมทรพัยากรน า้ 16,800,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 16,800,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 16,800,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 16,800,000                

งบลงทนุ 16,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,800,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 16,800,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองรางสาด ช่วง 2  ต าบลท่ามหิร า  อ าเภอ

เมอืง  จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองหว้ยไทร  ต าบลชมุพล  อ าเภอศรี

นครินทร ์ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 7,000,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 5,773,800                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,773,800                 

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 1,966,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 1,966,000                 

งบลงทนุ 1,966,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,966,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,966,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นควนแหวง หมู่ที่ 7 

ต าบลโคกทราย อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนพนางตุง หมู่ที่ 3 ต าบล

พนางตุง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 1,887,800                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,887,800                 
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งบลงทนุ 1,887,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,887,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นไสเหรียง หมู่ที1่1 ต าบลโตนดดว้น 

อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,887,800                    

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 

บา้นหวัหรัง่ หมู่ที่ 8 ต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นล าสนิธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลล าสนิธุ ์อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคอกววั หมู่ที่ 1 ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นส านกักอ หมู่ที่ 3 ต าบลปนัแต อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นควนปนัแต หมู่ที่ 5 ต าบลปนัแต อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นท่ามะเดื่อ (ทุ่งรวงทอง) หมู่ที่ 1 ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโคกวา (บา้นแหลมแซง) หมู่ที่ 4 ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวงัหลาม หมู่ที่ 1 ต าบลหานโพธิ์ อ  าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 12,793,200                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,034,200                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 154,200                   

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 154,200                   

งบลงทนุ 154,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 154,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 154,200                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัพทัลงุ กโิลเมตร 30 154,200                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 880,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 880,000                   

งบลงทนุ 880,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 880,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 880,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัพทัลงุ กโิลเมตร 50 550,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดัพทัลงุ กโิลเมตร 110 330,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 484,000                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 484,000                   

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาคใต)้ 484,000                   

งบอดุหนุน 250,000                   
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 250,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัพทัลงุ 0 250,000                      

งบรายจ่ายอื่น 234,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัพทัลงุ 0 234,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 11,275,000                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 11,275,000                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 10,942,100                

งบลงทนุ 10,942,100                

ครุภณัฑ์ 7,592,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถเกลีย่ดนิลอ้ยาง ขนาด 150 แรงมา้ จงัหวดัพทัลงุ คนั 1 7,500,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 92,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ีขนาด 5 แรงมา้ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 5 67,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,350,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,723,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัอาศยั 4 ครอบครวั (พท.

1011) หน่วยพทิกัษป่์าบา้นตะโหมด เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาบรรทดั แห่ง 1 541,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 

หน่วยพทิกัษป่์าคลองยวน เขตหา้มลา่สตัวป่์าทะเลนอ้ย จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 53,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงราวบนัไดหอชมธรรมชาติสญัลกัษณ์ทะเลนอ้ย

 ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสตัวป่์าทะเลนอ้ย จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 92,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนป่าไมลู้กรงั จงัหวดัพทัลงุ กม. 1.083 2,035,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 627,100                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัพทัลงุ กโิลเมตร 122 627,100                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 332,900                   

งบลงทนุ 332,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 332,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 332,900                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 20000 58,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัพทัลงุ ไร่ 350 164,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัพทัลงุ ไร่ 65 66,300                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัพทัลงุ ไร่ 90 44,100                        

กรมป่าไม ้ 4,590,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 634,000                   

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 634,000                   

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 634,000                   

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        
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งบรายจ่ายอื่น 564,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัพทัลงุ หมู่บา้น 22 264,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัพทัลงุ หมู่บา้น 15 300,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 474,600                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 474,600                   

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคใต ้ 351,500                   

งบด าเนินงาน 105,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 105,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 99,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,400                         

งบลงทนุ 246,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 246,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 246,500                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัพทัลงุ กลา้ 85000 246,500                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคใต ้ 123,100                   

งบด าเนินงาน 3,100                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,100                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 1,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500                           

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 600                           

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500                           

งบอดุหนุน 120,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,481,400                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 3,481,400                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 672,000                   

งบลงทนุ 672,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 672,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 672,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัพทัลงุ กลา้ 70000 203,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัพทัลงุ กลา้ 100000 165,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัพทัลงุ กลา้ 40000 304,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 2,809,400                 

งบลงทนุ 2,809,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,809,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,809,400                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัพทัลงุ กลา้ 555000 1,609,500                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัพทัลงุ กลา้ 105000 798,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย จงัหวดัพทัลงุ กลา้ 200000 400,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัพทัลงุ ไร่ 4 1,900                         
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กระทรวงพลงังำน 2,426,100                 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 2,390,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,180,000                 

โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่

ของภาค 2,180,000                 

ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นทีข่องภาค 2,180,000                 

งบอดุหนุน 2,180,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,180,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการลดตน้ทุนพลงังานในการจดัหาน า้

เพือ่การเกษตรและการอบแหง้ผลผลติทางการเกษตรภาคใต ้ต าบลต านาน 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 5 2,180,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 210,000                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 210,000                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 210,000                   

งบลงทนุ 210,000                   

ครุภณัฑ์ 210,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 210,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพลงังานจงัหวดัพทัลงุ ต าบลต านาน อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 210,000                      

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 36,100                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 36,100                     

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 36,100                     

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 36,100                     

งบลงทนุ 36,100                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,100                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 36,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้หว้ยล าสนิธุ ์ต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ โครงการ 1 36,100                        

กระทรวงพำณิชย์ 880,900                   

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 880,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 880,900                   

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 880,900                   

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 880,900                   

งบลงทนุ 880,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 880,900                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 880,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัพทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ แห่ง 1 880,900                      

กระทรวงมหำดไทย 462,611,000               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 9,186,900                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 248,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 248,000                   
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สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 248,000                   

งบรายจ่ายอื่น 248,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 248,000                      

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 8,098,900                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 8,098,900                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 4,098,900                 

งบลงทนุ 4,098,900                 

ครุภณัฑ์ 3,348,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,369,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหา

สวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 356,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

พทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 1,013,500                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,979,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าลฟิทโ์ดยสารอาคารหอประชมุจงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหา

สวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 1,979,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 750,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหา

สวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 750,000                      

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,000,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        
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กรมการปกครอง 24,584,900                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 24,584,900                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 24,584,900                

การบริหารงานอ าเภอ 24,584,900                

งบลงทนุ 24,584,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,584,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,353,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชมุอ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 7,353,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,743,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 631,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,294,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 179,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,819,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 338,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 363,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งกลุม่การเงนิฯ ที่ท  าการปกครองจงัหวดั แห่ง 1 660,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการปกครองจงัหวดั จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,183,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัจงัหวดั (หลงัเก่า) ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดั จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 909,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครอง ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดั จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 372,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดั แห่ง 1 604,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาที่วา่การอ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดั แห่ง 1 59,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 594,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานหนา้ที่วา่การอ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 524,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,487,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ภายในที่วา่การอ าเภอกงหรา จงัหวดั แห่ง 1 294,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 346,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารละหมาดที่วา่การอ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 395,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ที่วา่การอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 861,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถหนา้ที่วา่การอ าเภอปากพะยูน จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,007,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 409,100                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครอง ที่ท  าการ

ปกครองจงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 280,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 370,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้พรอ้มป้ายที่วา่การอ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั แห่ง 1 1,180,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคูระบายน า้ที่วา่การอ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดั แห่ง 1 1,043,000                    

กรมทีด่นิ 2,254,100                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,254,100                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 2,254,100                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 381,200                   

งบลงทนุ 381,200                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 381,200                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 173,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งทางลาดคนพกิาร   ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 68,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลโคกสกั 

อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 104,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 207,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร 

ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 75,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ 

ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 132,500                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,872,900                 

งบลงทนุ 1,872,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,872,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 975,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ    

ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   ต าบล

โคกสกั อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 830,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 897,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 769,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 128,900                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 133,152,700              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 24,449,600                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 9,600,000                 

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 9,600,000                 

งบลงทนุ 9,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,600,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนจงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 9,600,000                    

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 14,849,600                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 14,849,600                

งบรายจ่ายอื่น 14,849,600                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 14,849,600                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 108,703,100              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 69,373,100                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 69,373,100                

งบลงทนุ 69,373,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 69,373,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 69,373,100                   



28 / 90

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองต านาน พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์

(ช่วงที่ 2) ต าบลต านาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ ความยาว 1,164 เมตร แห่ง 1 26,655,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองควนกรวด พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์ต าบลปรางหมู่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ ความยาว 644 เมตร แห่ง 1 12,700,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองมะกอกใต ้บริเวณวดัวหิารสูง 

หมู่ที่ 3 ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ ความยาว 175 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองป่าแก่ บริเวณมสัยดิบา้นป่าแก่

ตก ต าบลคลองเฉลมิ อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ความยาว 550 เมตร แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบา้นบน ต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอ

ควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ความยาว 700 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 39,330,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 39,330,000                

งบลงทนุ 39,330,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,330,000                   

ค่าควบคุมงาน 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา

ปญัหาน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนควนขนุน อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,330,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 38,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วม

พื้นที่ชมุชนควนขนุน อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 38,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 293,432,400              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 971,300                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 971,300                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 971,300                   

งบลงทนุ 971,300                   

ครุภณัฑ์ 971,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 243,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 11 243,100                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 11 47,300                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 11 60,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

พทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตวั 22 37,400                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ ชดุ 11 31,900                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 22 66,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 728,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 11 728,200                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 11 242,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ 

ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 11 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบล

คูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 11 99,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์ ชดุ 22 83,600                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ เครื่อง 22 127,600                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 290,758,300              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 7,202,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 7,202,000                 

งบอดุหนุน 7,202,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,202,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 7,202,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 15 เมตร ยาว 35 เมตร

 หนา้เขาอกทะล ุหมู่ที่ 14 ต าบลคูหาสวรรค ์เทศบาลเมอืงพทัลงุ อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 2,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร  

ยาว 40 เมตร บา้นหวัควน หมู่ที่ 3 ต าบลเขาชยัสน เทศบาลต าบลเขาชยั

สน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 2,350,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว  48 เมตร

 บา้นคลองหรัง่ หมู่ที่ 2 ต าบลคลองทรายขาว เทศบาลต าบลคลอง

ทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 998,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง  24  เมตร

 ยาว  44  เมตร บา้นท่าควาย หมู่ที่ 5 ต าบลโคกม่วง เทศบาลต าบลโคก

ม่วง อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 864,000                      

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 115,817,800              

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 10,101,000                

งบอดุหนุน 10,101,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,101,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 10,101,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งเหมอืงส่งน า้ตาจนัทร ์หมู่ที่ 12 บา้นในโป๊ะ-ท่า

น า้ ต าบลตะโหมด เทศบาลต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 9,570,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คลองป่าบอน หมู่ที่ 8 บา้นควนชา้ง

ตาย ต าบลวงัใหม่ สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร กวา้ง 10 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 531,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 105,716,800              

งบอดุหนุน 105,716,800              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 105,716,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 105,716,800                 
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รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นพน ต าบล

กงหรา เทศบาลต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,933,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 6 บา้นท่าเหนาะ 

ต าบลหนองทรายขาว เทศบาลต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา แห่ง 1 1,212,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บา้นพรุนาแด ้ต าบลสมหวงั เทศบาลต าบลสมหวงั

 อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 5,457,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 9,5,12 บา้นโหละ๊จงั

กระ, บา้นคลองฉิม - สีแ่ยกบา้นพูด ต าบลคลองฉิม องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลคลองเฉลมิ อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 8,909,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นควนหมทอง ต าบลโคกม่วง เทศบาลต าบลโคกม่วง อ าเภอ

เขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,395,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล หมู่ที่ 6 บา้น

เทพราช ต าบลเขาชยัสน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขา แห่ง 1 1,162,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 5 บา้นควนสามโพธิ์ ต าบลควนขนุน องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 4,092,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บา้นไทรโกบ ต าบลชะมวง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ชะมวง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,535,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 11 บา้นทุ่งลาน ต าบลปนัแต ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปนัแต อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บา้นทุ่งขงึหนงั ต าบลพนมวงัก ์องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลพนมวงัก ์อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 867,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาภูเขา ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 

บา้นท่าเชยีด, หมู่ที่ 4 บา้นโหละ๊บา้ และหมู่ที่ 10 บา้นทุ่งหนกัยอ ต าบล

คลองใหญ่  เทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 8,062,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งเหรียง ต าบลแม่ขรี  เทศบาลต าบล

ควนเสาธง อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 865,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง สาย 3 หมู่ที่ 1 บา้นทุ่งรวงทอง ต าบลบางแกว้ เทศบาลต าบล

บางแกว้ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 658,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นเกาะแกง 

ต าบลเกาะนางค า เทศบาลต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน จงัหวดั แห่ง 1 3,698,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 7 บา้นชายพรุ ต าบลดอนประดู่ เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอ

ปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บา้นท่าเตียน ต าบลปากพะยูน เทศบาลต าบล

ปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 703,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นคอกชา้ง ต าบลหารเทา  เทศบาลต าบลหารเทา อ าเภอปาก แห่ง 1 645,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล 

ขา้งศาลาหมู่บา้น หมู่ที่ 5 บา้นพรุหมอ ต าบลปากพะยูน เทศบาลต าบล

อ่าวพะยูน อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 626,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาภูเขา สาย

คลองพรุพอ้ หมู่ที่ 7 บา้นโหละ๊หาร ต าบลทุ่งนารี องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 6,661,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นควนชา้งตาย ต าบลวงัใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ 

อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 3,448,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 5 บา้นหลกัสบิ ต าบลหนองธง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล พรอ้มขยาย

ท่อเมนตส่์งน า้ประปา หมู่ที่ 2 บา้นหว้ยหลดุ ต าบลลานขอ่ย เทศบาล

ต าบลลานขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 2,075,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 12,8,7,1,4 บา้นหว้ย

ไมไ้ผ,่ บา้นหน าววั, บา้นโหละ๊ท่อม, บา้นหนองอา้ยเล, บา้นคลองใหญ่ 

ต าบลเกาะเต่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม แห่ง 1 7,812,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 7,8 บา้น

ปรางหมู่ ต าบลปรางหมู่  เทศบาลต าบลปรางหมู่ อ าเภอเมอืงพทัลงุ แห่ง 1 2,758,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นควนถบ (ตกควน) ต าบลพญาขนั  เทศบาลต าบลพญาขนั 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 639,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 6 บา้นยางยายขลยุ ต าบลร่มเมอืง เทศบาลต าบลร่มเมอืง อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,278,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นแร่ ต าบลควนมะพรา้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,022,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บา้นในเมอืง ต าบลชยับุรี องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,194,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 8 บา้นโตระ (บา้นเกาะโชน) ต าบลต านาน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลต านาน อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,617,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บา้นโหละ๊จงักระ ต าบลชมุพล เทศบาลต าบลชมุ

พล อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 5,633,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาภูเขา น า้ตกเขาคราม 

หมู่ที่ 2,4,5,7,10,12 บา้นล าใน, บา้นเขาคราม, บา้นตน้ไทร, บา้นหนองเห

รียง, บา้นป่าสน, บา้นล าในใต ้ต าบลบา้นนา เทศบาลต าบลบา้นนา 

อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 8,530,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 1 บา้น

คลองหมวย, หมู่ที่ 2 บา้นสวนหมาก, หมู่ที่ 9 บา้นโหละ๊อม ต าบลล าสนิธุ ์

เทศบาลต าบลล าสนิธุ ์อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 7,358,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 6 บา้นวงับาก ต าบลเขายา่  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา

ยา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,124,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,087,600                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,087,600                 

งบอดุหนุน 2,087,600                 
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,087,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,087,600                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลกงหรา เทศบาลต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่า

แก่ตก องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเฉลมิ อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลอง

ทรายขาว  เทศบาลต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

บา้นท่ายาง เทศบาลต าบลชะรดั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พรุนาแด ้

 เทศบาลต าบลสมหวงั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาชยั

สน เทศบาลต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลานชา้ง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

ลาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ควนยวน เทศบาลต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลจองถนน เทศบาลต าบลจองถนน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไทยรฐั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหานโพธิ์ อ  าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนนูด 

เทศบาลต าบลหนองพอ้ อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชาย

คลอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควนดนิ

แดง เทศบาลต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกโดน

 เทศบาลต าบลโตนดดว้น อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทะเล

นอ้ย เทศบาลต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ควนปนัแต องคก์ารบริหารส่วนต าบลปนัแต อ าเภอควนขนุน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง

ขงึหนงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนมวงัก ์อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใน

ยาง เทศบาลต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นม่วง

เตี้ย เทศบาลต าบลแพรกหา อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสวน

 เทศบาลต าบลบา้นสวน อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปาก

คลอง เทศบาลต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กอง

เกวยีน เทศบาลต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลควนขนุน เทศบาลต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตะโหมด

 เทศบาลต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่ขรี 

เทศบาลต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองใหญ่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควนอนิ

นอโม เทศบาลต าบลเขาหวัชา้ง อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นมาบ

 เทศบาลต าบลควนเสาธง อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลท่ามะเดื่อ เทศบาลต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ย

เนียง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสกั อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหูแร่

 เทศบาลต าบลบางแกว้ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สริินธร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เกาะ

นางค าเหนือ เทศบาลต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควน

พระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหาร

เทา เทศบาลต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลปากพะยูน เทศบาลต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหวั

ควน เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลป่าบอน เทศบาลต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัควน

แสวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกทราย อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตน้สา้น

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าบอน

ต า่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

น า้ตก องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองธง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลอง

ใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบ่อ

ทราย เทศบาลต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่า

พะยอม องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลลานขอ่ย เทศบาลต าบลลานขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกชะ

งาย เทศบาลต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าส าเภา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควน

ปอม เทศบาลต าบลท่าแค อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ปราง เทศบาลต าบลนาท่อม อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตน้ไทร 

เทศบาลต าบลนาโหนด อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัปราง

หมู่นอก เทศบาลต าบลปรางหมู่ อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

อนิทราวาส เทศบาลเมอืงพทัลงุ อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ต านาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลต านาน อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขา

เจยีก เทศบาลต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกสูง 

เทศบาลต าบลชมุพล อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ล  าใน 

เทศบาลต าบลบา้นนา อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ล  าสนิธ์

เหนือ เทศบาลต าบลล าสนิธุ ์อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อ่างทอง 

เทศบาลต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาปู่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ส านกัวา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตะ

แพน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลราชพฤกษ ์

เทศบาลต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 14,400,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 14,400,000                

งบอดุหนุน 14,400,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 14,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 14,400,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 14,400,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด 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 าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนมะพรา้ว 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 าบลเขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน 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 าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน 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 าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควน คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 151,250,900              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 116,671,000              

งบอดุหนุน 116,671,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 116,671,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 116,671,000                 
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายวชิยั - โรงด า หมู่ที่ 2 ต าบลฝาละม ีกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,416 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน สาย 1 9,451,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

โหละ๊มดุสงั - พรุเจ  หมู่ที่ 10  ต าบลเกาะเต่า  กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,700 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ สาย 1 6,591,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

ปากพะยูน - เชงิสะพานบางมยั รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พท.ถ.44-001 หมู่

ที่ 1 - 2 กวา้ง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวม 1,730 เมตร เทศบาล

ต าบลอ่าวพะยูน อ าเภอปากพะยอม จงัหวดัพทัลงุ สาย 1 5,450,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายเพชรเกษม - ควนเสาธง หมู่ที่ 8 บา้นทุ่งผปีัน้รูป ต าบลป่า

บอน กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 12,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอ สาย 1 9,390,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายสงั

แกระ - หนองชมุแสง หมู่ที่ 1,6 ต าบลป่าพะยอม กวา้ง 5 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ สาย 1 9,909,000                    

รายการระดบัที2่:   ซอ่มสรา้งผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีตสาย 

บา้นลานแซะ - บา้นหสัคุณ ต าบลตะแพน  อ าเภอศรีบรรพต กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,050 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารจงัหวดัพทัลงุ สาย 1 9,922,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายคลองโอน - คลอง

เขน็ หมู่ที่ 1,3 ต าบลจองถนน กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 

เมตร เทศบาลต าบลจองถนน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ สาย 1 9,680,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พท.ถ.8 - 001 สายควนไมสนั - หลงัเขา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 

7 บา้นในวงัและบา้นทุ่งใหญ่ ต าบลคลองทรายขาว กวา้ง 5 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,500 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ สาย 1 6,799,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง ผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พท.ถ. 14-009 ชือ่สายทาง ริมคลองประปา หมู่ที่ 

3 ต าบลชะรดั กวา้ง 4 เมตร ยาว 353 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 มตร เทศบาลต าบลชะรดั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ สาย 1 1,298,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พท.ถ.72-002 สายสีแ่ยกบา้นซวิ–ทุ่งเลยีบ หมู่ที่ 1,4,7 

ต าบลสมหวงั กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,245 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่าง

ลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีตกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 9,960 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสมหวงั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ สาย 1 4,640,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พท ถ. 6-0001 สายริมควน หมู่ที่ 3 ต าบลเขาชยัสน กวา้ง 

5 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,700 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ สาย 1 3,250,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พท.ถ. 12-006 สายโคกขาม - หวัหรัง่ หมู่ที่ 12 

บา้นควนทอ้น ต าบลโคกม่วง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบลโคก สาย 1 4,940,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีตสาย

ส านกังานขนส่ง-บา้นหยใีน หมู่ที่ 6 ต าบลชะมวง กวา้ง 5 เมตร ยาว 

2,040 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 22,440 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ สาย 1 8,931,000                    

รายการระดบัที2่:   ซอ่มสรา้งผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นปลกัปอม - บา้นคลองใหญ่ ต าบลแม่ขรี - ต าบลคลองใหญ่ กวา้ง 6 

เมตร ยาว 842 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,736 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพทัลงุ สาย 1 4,539,000                    

รายการระดบัที2่:   ซอ่มสรา้งผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นโคกแยม้ - บา้นล า ต าบลร่มเมอืง อ าเภอเมอืงพทัลงุ กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 1,740 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,920 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพทัลงุ สาย 1 8,559,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พท.ถ.31033 ถนนสายเทศบาลซอย 14 (ทุ่งค่าย) หมู่ที่ 3 ต าบล

หนองธง กวา้ง 6 เมตร ยาว 543 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 3,258 ตารางเมตร เทศบาลต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน สาย 1 1,589,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พท.ถ.15013 สายหนองหวา้ - ไสม่วง หมู่ที่ 9,13 

ต าบลชมุพล กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000

 ตารางเมตร เทศบาลต าบลชมุพล อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ สาย 1 4,554,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พท.ถ.15010 สายไสหย ี- สวนโหนด หมู่ที่ 2,8 ต าบล

ชมุพล กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลชมุพล อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ สาย 1 7,179,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 3,032,300                 

งบอดุหนุน 3,032,300                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,032,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่ขรี เทศบาลต าบลแม่ขรี 

อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 14,114,600                

งบอดุหนุน 14,114,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,114,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 14,114,600                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งนารี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 6,205,100                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนบา้นหว้ยศรีเกษร เทศบาลต าบลลานขอ่ย อ าเภอ หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 17,433,000                

งบอดุหนุน 17,433,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,433,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 17,433,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นทะเลพระ 

หมู่ที่ 6,7 ต าบลควนขนุน องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนขนุน อ าเภอเขา แห่ง 1 6,257,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นปากคลอง

เก่า หมู่ที่ 9 ต าบลพนางตุง เทศบาลต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน แห่ง 1 9,510,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองปด 

หมู่ที่ 9 ต าบลแม่ขรี เทศบาลต าบลควนเสาธง อ าเภอตะโหมด จงัหวดั แห่ง 1 1,666,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,702,800                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,702,800                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 1,309,600                 

งบลงทนุ 1,309,600                 

ครุภณัฑ์ 1,309,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,309,600                    

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหา

สวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 9 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั เครื่อง 5 201,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 393,200                   

งบลงทนุ 393,200                   

ครุภณัฑ์ 393,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 393,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบล

คูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหา

สวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 44,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั ชดุ 4 15,200                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหา

สวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 3 87,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 23,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 249,111,300               

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 44,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 44,000                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 44,000                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 44,000                     

งบลงทนุ 44,000                     

ครุภณัฑ์ 44,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัพทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 3 24,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัพทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 249,067,300              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 9,500                      

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 9,500                      

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจนส์งักดัทณัฑ

สถานเปิดบา้นนาวง  ต าบลบา้นนา อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมระเบยีบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 125,000                   

โครงการพฒันาจติใจและเตรียมผูต้อ้งขงัเพือ่คนืคนดกีลบัสู่สงัคม 125,000                   

อบรมผูต้อ้งขงัเพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนปลอ่ย 125,000                   

งบลงทนุ 125,000                   

ครุภณัฑ์ 125,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ ทณัฑสถานเปิดบา้นนาวง  ต าบลบา้นนา อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดั เครื่อง 5 125,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 248,785,300              

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 248,785,300              

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 248,785,300              

งบลงทนุ 248,785,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 248,785,300                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,255,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชัน้ พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ทณัฑสถานเปิดบา้นนาวง  ต าบลบา้นนา อ าเภอศรีนครินทร ์ หลงั 1 5,255,000                    

ค่าควบคุมงาน 2,511,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้ง เรือนจ ากลางพทัลงุ พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 2,511,300                    
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,853,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ ากลางพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 48,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ ากลาง

พทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 3,804,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 237,166,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเรือนจ ากลางพทัลงุ พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 237,166,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 147,500                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 147,500                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 147,500                   

งบลงทนุ 147,500                   

ครุภณัฑ์ 147,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 39,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั ทณัฑสถานเปิดบา้นนาวง  ต าบลบา้น

นา อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 5 39,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ ทณัฑสถานเปิดบา้นนา

วง  ต าบลบา้นนา อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 1 49,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 59,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่่องพ่นหมอกควนั   ทณัฑสถานเปิดบา้นนาวง  ต าบล

บา้นนา อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 59,000                        

กระทรวงแรงงำน 2,596,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 184,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 184,500                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 184,500                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 184,500                   

งบลงทนุ 184,500                   

ครุภณัฑ์ 184,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 70,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เอนกประสงค ์ ส านกังานแรงงานจงัหวดัพทัลงุ  

ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตวั 2 8,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานแรงงานจงัหวดัพทัลงุ  ต าบลคูหา

สวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูบ้ริหาร  ส านกังานแรงงานจงัหวดัพทัลงุ  ต าบล

คูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตวั 1 6,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

   ส านกังานแรงงานจงัหวดัพทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานแรงงานจงัหวดั

พทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัทพ์ื้นฐานแบบไรส้าย  ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัพทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 3,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 50,100                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานแรงงานจงัหวดัพทัลงุ 

 ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ   ส านกังานแรงงานจงัหวดัพทัลงุ  

ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เตา 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้รอ้นไฟฟ้า  ส านกังานแรงงานจงัหวดัพทัลงุ  

ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ใบ 1 11,900                        

รายการระดบัที1่: ตูท้  าน า้เยน็  ส านกังานแรงงานจงัหวดัพทัลงุ  ต าบลคูหา

สวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 1 10,200                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 18 ลา้น

พกิเซล ส านกังานแรงงานจงัหวดัพทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ ตวั 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานแรงงานจงัหวดัพทัลงุ 

 ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ ส านกังานแรงงานจงัหวดัพทัลงุ  

ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 35,000                        

กรมการจดัหางาน 454,500                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 308,400                   

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 113,400                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 7,400                      

งบด าเนินงาน 7,400                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,400                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,900                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,644,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,644,300                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,644,300                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 1,644,300                 

งบลงทนุ 1,644,300                 

ครุภณัฑ์ 1,644,300                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,644,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีระไนจานดสีเบรกและดรมัเบรก  ส านกังาน

พฒันาฝีมอืแรงงานพทัลงุ  ต าบลโตนดดว้น อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีระไนใชล้ม  ต าบลโตนดดว้น อ าเภอควนขนุน 

จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 2 18,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดถา่ยน า้มนัเครื่องแบบลอ้เลือ่น ต าบลโตนดดว้น 

อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีระไนแบบมอืถอื ขนาดใบหนิเจยีร 100 มม. 

ต าบลโตนดดว้น อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 2 9,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องถว่งลอ้ระบบคอมพวิเตอร ์ ต าบลโตนดดว้น อ าเภอ

ควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถอดและใส่ยางรถยนต ์ ต าบลโตนดดว้น อ าเภอ

ควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปะยางรถยนต ์ ต าบลโตนดดว้น อ าเภอควนขนุน 

จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัจารบแีบบลอ้เลือ่น  ต าบลโตนดดว้น อ าเภอ

ควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุบริการลมยางแบบลอ้เลือ่น  ต าบลโตนดดว้น อ าเภอ

ควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มี

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

โตนดดว้น อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 87,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบล

โตนดดว้น อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ครื่องมอืแบบลอ้เลือ่น  ต าบลโตนดดว้น อ าเภอควน

ขนุน จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 4 26,000                        

รายการระดบัที1่: แท่นอดัไฮดรอลกิส ์ขนาด 60 ตนั  ต าบลโตนดดว้น 

อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แท่น 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: แผงปฏบิตัิงานวงจรไฟฟ้าส าหรบัรถจกัรยานยนต ์ ต าบล

โตนดดว้น อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เฟืองทา้ยแบบลมิเิต็ดสลปิ  ต าบลโตนดดว้น อ าเภอควน

ขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: แม่แรงยกกระปุกเกยีรแ์บบท างานใตเ้ครื่องยกรถ   ต าบล

โตนดดว้น อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนตฝึ์ก 4 จงัหวะ ขนาดไม่ต า่กวา่ 100 ซซี ี 

ต าบลโตนดดว้น อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ คนั 2 80,000                        

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 312,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 312,700                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 312,700                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัทีด่ใีนการท างาน 262,700                   

งบลงทนุ 262,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 262,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 262,700                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

จงัหวดัพทัลงุ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัพทัลงุ 

ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ งาน 1 262,700                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     
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ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 74,046,100                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 42,100                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 42,100                     

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 42,100                     

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 42,100                     

งบลงทนุ 42,100                     

ครุภณัฑ์ 42,100                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัพทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้ไฟฟ้า คูลเลอร ์21 ลติร ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัพทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

พทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 13,100                        

กรมศิลปากร 26,500,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 26,500,000                

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 26,500,000                

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 26,500,000                

งบลงทนุ 26,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะโบราณสถานก าแพงเมอืงพทัลงุเขาชยับุรี  ต าบลชยั

บุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 5,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัต ัง้พพิธิภณัฑท์องค าเขาชยัสน ต าบลจองถนน อ าเภอ

เขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 21,000,000                   

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 47,504,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 47,504,000                

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 47,504,000                

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัข ัน้พื้นฐาน 47,240,800                

งบลงทนุ 47,240,800                

ครุภณัฑ์ 11,284,300                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 153,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น  วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ ต าบลควนมะพรา้ว

 อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 2 11,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,500                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืหอ้งสมดุ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ช ัน้ 2 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์งานบา้นงานครวั วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 2 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็วสัดุเครื่องดนตรี วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 4 27,200                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอน า้ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว

 อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตวั 2 16,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 28,000                        

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ 2 ลอ้แบบเดนิตาม วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ 

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 18,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ 

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 175,500                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์Smart TV ขนาด 41 น้ิว พรอ้มอปุรณ์ต่อพ่วง 

DVD  วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ เครื่อง 3 70,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงช่วยสอนแบบเคลือ่นที่  วทิยาลยันาฏศิลป

พทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: Visual Lizer วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ ต าบลควนมะพรา้ว

 อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 5,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มโลหะ  วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 5,500                         

ครุภณัฑด์นตรี 3,668,000                    

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมอญวงใหญ่แกะลายลงรกัปิดทอง วทิยาลยันาฏศิลป

พทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ วง 4 392,000                      

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมอญวงเลก็แกะลายปิดทอง  วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ

  ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ วง 4 392,000                      

รายการระดบัที1่: ฆอ้งวงใหญ่แกะลายลงรกัปิดทอง วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ

  ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ วง 4 160,000                      

รายการระดบัที1่: วงดนตรีพื้นเมอืงอสีาน วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ วง 1 147,000                      

รายการระดบัที1่: วงกลองสะบดัชยั วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ วง 1 84,000                        

รายการระดบัที1่: วงโยธวาทติ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว

 อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ วง 1 1,515,000                    

รายการระดบัที1่: ฆอ้งวงใหญ่ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว

 อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ วง 12 288,000                      

รายการระดบัที1่: ฆอ้งวงเลก็  วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว

 อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ วง 2 48,000                        
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รายการระดบัที1่: ระนาดเอก วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ราง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ระนาดทุม้  วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ราง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมอญวงใหญ่ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ วง 2 180,000                      

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมอญวงเลก็  วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ วง 2 180,000                      

รายการระดบัที1่: Audio Inter Face ซาวดก์ารด์ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ 

 ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: สายมลัติคอร ์  วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: มกิเซอร ์ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 150,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 7,254,000                    

รายการระดบัที1่: พระขรรลล์งิ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว

 อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ อนั 30 9,000                         

รายการระดบัที1่: คนัศร  วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ อนั 20 16,000                        

รายการระดบัที1่: งา้ว วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ อนั 20 16,000                        

รายการระดบัที1่: ดาบเหลก็ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ อนั 30 24,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุยนืเครื่องพระแขนยาว-นาง วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ คู่ 8 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโนราชาย วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว

 อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 20 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุยนืเครื่องพระแขนส ัน้-นาง วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ คู่ 8 920,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโนราหญงิ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว

 อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 20 600,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุยกัษพ์ยา วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว

 อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 8 640,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบ าวานรพงศ ์วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 25 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุระบ านพรตัน ์วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 9 135,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุร าฉุยฉาย วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควนมะพรา้ว

 อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 6 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบ ากปีสัเลนงั วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 12 192,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบ าเซลายงัเกอรซ์งิ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ คู่ 6 177,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบ ากปีสัปายงั วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ คู่ 10 275,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฟ้อนแพรวากาฬสนิธุ ์วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 16 240,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุนางใน แบบ ก ระบ าฉ่ิง วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 12 180,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุนางใน แบบ ข ระบ ากรบั วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 12 180,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,956,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,670,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารวทิยบริการ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 25,870,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานเอนกประสงคแ์บบมหีลงัคา วทิยาลยันาฏ

ศิลปพทัลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 9,800,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 286,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัผูอ้  านวยการ วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ 

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 286,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 263,200                   

งบลงทนุ 263,200                   

ครุภณัฑ์ 263,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 263,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 8 63,200                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิด วทิยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 5 200,000                      

กระทรวงศึกษำธิกำร 803,574,674               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 239,421,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 663,800                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 663,800                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 663,800                   

งบรายจ่ายอื่น 663,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 663,800                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 30,566,600                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 30,566,600                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 10,221,000                

งบอดุหนุน 10,221,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,221,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 5,733,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 4,488,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 20,345,600                

งบอดุหนุน 20,345,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,345,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 9,589,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 10,756,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 528,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 528,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 528,000                   

งบรายจ่ายอื่น 528,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 528,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 205,605,500              
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โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 205,605,500              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 14,409,000                

งบอดุหนุน 14,409,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,409,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,019,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,133,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 10,255,900                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 191,196,500              

งบอดุหนุน 191,196,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 191,196,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 165,693,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 8,407,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,808,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 4,544,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 7,742,700                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,057,200                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 

งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ 

ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ 

ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ 

ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ ต าบล

เขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ 

ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกัส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ ต าบล

เขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 3 12,900                        รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืง

พทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 5 235,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ ต าบล

เขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ

 จงัหวดัพทัลงุ 

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ  1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

พทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 793,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 793,700                   

งบลงทนุ 793,700                   

ครุภณัฑ์ 793,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 793,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืง

พทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ 

ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ เครื่อง 1 7,700                         

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 292,736,974              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,288,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,288,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,288,154                 

งบด าเนินงาน 1,288,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,288,154                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,288,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,400                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียน

ประภสัสรรงัสติ ต าบลนาท่อม อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนป่า

พะยอมพทิยาคม ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 188,531,240              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 173,638,500              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 173,638,500              

งบอดุหนุน 173,638,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 173,638,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 37818 173,638,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 37818 22,973,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 37818 13,191,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 37818 13,541,300                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 37818 18,583,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 37818 105,348,300                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 14,892,740                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 4,480,100                 

งบลงทนุ 4,480,100                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชะรดัชนูปถมัภ ์ต าบลสมหวงั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัควนถบ ต าบลพญาขนั อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดันาท่อม ต าบลนาท่อม อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัแจง้(ปญัญาฐปิิตประชาสรรค)์ ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๒๓ (วดัโคกโหนด) ต าบลหานโพธิ์ อ  าเภอเขาชยัสน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่าลาด ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นควนดนิแดง ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นส านกักอ ต าบลปนัแต อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหารเทา (จรุงราษฎรด์ าเนิน) ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกทราย ต าบลดอนทราย อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบางมวง ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัป่าบอนต า่(ระแบบ-ถวลิประชาสรรค)์ ต าบลป่าบอน อ าเภอป่า ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองธง ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นไสกนุ ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร ์ต าบลชมุพล อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,480,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,480,100                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นท่าลาด ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโคกทราย ต าบลดอนทราย อ าเภอปาก

พะยูน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 387,100                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบางมวง ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน แห่ง 1 384,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัป่าบอนต า่(ระแบบ-ถวลิประชาสรรค)์ ต าบล

ป่าบอน อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 309,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 10,412,640                

งบลงทนุ 10,412,640                

ครุภณัฑ์ 10,412,640                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,472,640                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพ์ทัลงุ  ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัควนแร่  ต าบลควนมะพรา้ว  

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัแจง้(ปญัญาฐปิิตประชาสรรค)์  

ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัท่าส าเภาใต ้ต าบลชยับุรี  อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทุ่งลาน  ต าบลต านาน  อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัเขาแดง  ต าบลพญาขนั  อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นควนพล ี ต าบลควนขนุน  อ าเภอ

ควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นควนดนิแดง ต าบลดอนทราย  

อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหรงัแคบ  ต าบลดอนทราย  

อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัลานแซะ  ต าบลนาขยาด  อ าเภอ

ควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัโงกน า้  ต าบลนาขยาด  อ าเภอ

ควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นควนพนางตุง(สนิประชา)  ต าบล

พนางตุง อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัไทรงาม  ต าบลพนางตุง  อ าเภอ

ควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัควนแพรกหา ต าบลแพรกหา  

อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเตง  ต าบลแหลมโตนด  อ าเภอ

ควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเขาปู่  ต าบลเขาปู่  อ าเภอศรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโหละ๊เร็ด  ต าบลเขายา่  อ าเภอ

ศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนประชารฐับ ารุง 2 ต าบลเกาะเต่า  

อ าเภอป่าพะยอม  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นตลิง่ชนั  ต าบลบา้นพรา้ว  อ าเภอ

ป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทุ่งชมุพล  ต าบลลานขอ่ย  

อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ด า  ต าบลลานขอ่ย  

อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัทุ่งยาว (สริิราษฎรส์ามคัค)ี  ต าบล

ชมุพล  อ าเภอศรีนครินทร ์ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโตน  ต าบลล าสนิธุ ์ อ าเภอศรี

นครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับา้นสวน ต าบลควนมะพรา้ว  

อ าเภอเมอืงพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัอภยาราม ต าบลท่าแค  อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหวัหมอน ต าบลนาโหนด  อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัโอ่(ปิปฺผลกิประชาสรรค)์  ต าบล

ร่มเมอืง  อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัวหิารเบกิ(กาญจนานุกูล)  ต าบล

ล าป า  อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นควนขนุน  ต าบลควนขนุน  

อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัพกิลุทอง ต าบลชะมวง  อ าเภอ

ควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัไทรโกบ ต าบลชะมวง  อ าเภอ

ควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหยใีนสามคัคี  ต าบลชะมวง 

อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกโดน  ต าบลโตนดดว้น 

อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัทะเลนอ้ย  ต าบลทะเลนอ้ย 

อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสุนทราวาส  ต าบลปนัแต  อ าเภอ

ควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นส านกักอ  ต าบลปนัแต  อ าเภอ

ควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัดอนศาลา  ต าบลมะกอกเหนือ 

อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเขาทอง ต าบลมะกอกเหนือ  

อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับา้นสวน(คงวทิยาคาร)  ต าบล

มะกอกเหนือ  อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัแหลมโตนด  ต าบลแหลมโตนด 

อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัโพรงงู ต าบลเขายา่  อ าเภอศรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลศรีบรรพต  ต าบลเขายา่  

อ าเภอศรีบรรพต  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัตะแพน ต าบลตะแพน  อ าเภอศรี

บรรพต  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสวนโหนด  ต าบลตะแพน  

อ าเภอศรีบรรพต  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัคลองใหญ่  ต าบลเกาะเต่า  

อ าเภอป่าพะยอม  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปากเหมอืง  ต าบลเกาะเต่า 

อ าเภอป่าพะยอม  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบ่อทราย  ต าบลบา้นพรา้ว 

อ าเภอป่าพะยอม  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลป่าพะยอม  ต าบลป่าพะยอม 

อ าเภอป่าพะยอม  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไสกนุ ต าบลป่าพะยอม  อ าเภอ

ป่าพะยอม  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นลานขอ่ย  ต าบลลานขอ่ย  

อ าเภอป่าพะยอม  จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นขนั ต าบลชมุพล  อ าเภอศรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับา้นนา ต าบลบา้นนา  อ าเภอศรี

นครินทร ์ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัเกษตรนิคม  ต าบลล าสนิธุ ์ 

อ าเภอศรีนครินทร ์ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัร่มเมอืง ต าบลอ่างทอง  อ าเภอ

ศรีนครินทร ์ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 192,560                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาออ้ ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพงัดาน ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใสออ้ย ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชายคลอง ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะยาง ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกศกัดิ์ (เซี้ยนประชารฐั) ต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนปนัตาราม ต าบลปนัแต อ าเภอควนขนุน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัป่าเขยีว ต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาป้าเจ ้ต าบลแพรกหา อ าเภอควนขนุน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากสระ ต าบลปนัแต อ าเภอควนขนุน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นธรรมเถยีร ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกวา ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัป่าตอ ต าบลโตนดดว้น อ าเภอควนขนุน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งขงึหนงั ต าบลพนมวงัก ์อ าเภอควนขนุน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัประดู่เรียง ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนัหมู่ ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นระหวา่งควน ต าบลพนมวงัก ์อ าเภอควนขนุน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นควนปริง ต าบลพนมวงัก ์อ าเภอควนขนุน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินทราย ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอป่าพะยอม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกรวด ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้ลา ต าบลลานขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลาน า้ ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอป่าพะยอม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไสเลยีบ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโหละ๊ท่อม (ราษฎรพ์พิฒัน)์ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอ

ป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาท่อม ต าบลนาท่อม อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโหนด ต าบลนาโหนด อ าเภอเมอืงพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับ่วงชา้ง ต าบลนาโหนด อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักลาง ต าบลร่มเมอืง อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสุวรรณวหิารนอ้ย ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากประ ต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนอนิทรนิ์มติร ต าบลท่ามหิร า อ าเภอเมอืงพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัประจมิทศิาราม ต าบลต านาน อ าเภอเมอืงพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกชะงาย(ติสสโรอ านวย) ต าบลเขาเจยีก อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกแยม้ ต าบลนาท่อม อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัประดู่ทอง ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนกฎุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลมยาง ต าบลปรางหมู่ อ าเภอเมอืงพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเตาปูน ต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากสระ ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลเมอืงพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพเด็ด (พุ่มพูนพทิยา) ต าบลล าป า อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอมัพวนาราม(มติรภาพที8่9) ต าบลท่ามหิร า อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปรางหมู(่ศรีวทิยศึ์กษา) ต าบลปรางหมู่ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้ไทร ต าบลนาโหนด อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะกอกใต ้(มขุประชาอปุถมัภ)์ ต าบลชยับุรี อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไสถ ัว่ ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนถบ ต าบลพญาขนั อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธาวาส (ภริมอปุถมัภ)์ ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าส าเภาเหนือ ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัต านาน (วรพฒันประชาสรรค)์ ต าบลต านาน อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัล  าใน ต าบลบา้นนา อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่างทอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโหละหนุน ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาวง ต าบลบา้นนา อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนดนิสอ (กรป.กลางอปุถมัภ)์ ต าบลชมุพล 

อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร ์ต าบลชมุพล อ าเภอศรีนครินทร ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใสประดู่ ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหสัคุณ ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชณุหะวณั ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทรทอง ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพงักิ่ง ต าบลสมหวงั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัปริง ต าบลชะรดั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนขี้แรด ต าบลชะรดั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหานโพธิ์ ต าบลหานโพธิ์ อ  าเภอเขาชยัสน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลมดนิ (หสันนัทอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหานโพธิ์ อ  าเภอ

เขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธยิาราม ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนโก(ไพศาลประชาอปุถมัภ)์ ต าบลหานโพธิ์ 

อ  าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัชมุประดษิฐ ์ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไสนายขนั ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนโคกยา ต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนสามโพธิ์ ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแหลมจองถนน ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชยัสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่านางพรหม ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกม่วง (ด าประชาอทุศิ) ต าบลโคกม่วง อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปลกัปอม ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งหนองสบิบาท ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโหละ๊จนักระ ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาหม่อม (เชนวทิยา) ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปณัณาราม ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโตนด ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสงัฆวราราม ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาปะขอ ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะเสอื ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโรจนาราม ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากบางนาคราช ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไทรพอน ต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนนางพมิพ ์ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะหมาก ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสุภาษติาราม ต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าวา ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช่องฟืน ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเนียน ต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน ชดุ 1 20,000                        
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04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะโคบ ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควนเคี่ยม ต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนหนิแท่น ต าบลโคกทราย อ าเภอป่าบอน ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 100,894,180              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 417,360                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 417,360                   

งบลงทนุ 417,360                   

ครุภณัฑ์ 417,360                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 417,360                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

พกิลุทอง ต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โงกน า้ ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนทุ่ง

ยางเปล ต าบลพนมวงัก ์อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ลานขอ่ย ต าบลลานขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

อมัพวนาราม (มติรภาพที่ 89) ต าบลท่ามหิร า อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หวัหมอน ต าบลนาโหนด อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เขาแดง ต าบลพญาขนั อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

วหิารเบกิ (กาญจนานุกูล) ต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เกษตรนิคม ต าบลล าสนิธุ ์อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นโหละหนุน ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 23 34,040                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 72,231,220                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 58,265,800                

งบลงทนุ 58,265,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,265,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 43,009,000                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นตลิง่ชนั ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นหว้ย

น า้ด า ต าบลลานขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัทุ่งยาว (สริิราษฎร์

สามคัค)ี ต าบลชมุพล อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 3,450,000                    

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

บา้นมะกอกใต ้(มขุประชาอปุถมัภ)์ ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั หลงั 1 1,892,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

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

บา้นเหรียงงาม ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดับางขวน ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนอนุบาล

บางแกว้ ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 3,041,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโคกสกั ต าบลโคกสกั อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นแหลมดนิ (หสันนัทอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหานโพธิ์ อ  าเภอเขาชยัสน จงัหวดั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 204/27 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ต าบลป่าบอน

 อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 5,421,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นหาดไขเ่ต่า ต าบลนาปะ

ขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นตน้สน ต าบลโคก

สกั อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ต าบล

ป่าบอน อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นเกาะทองสม ต าบล

โคกม่วง อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นท่าเชยีด ต าบล

คลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหารเทา (จรุง

ราษฎรด์ าเนิน) ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นควนแหวง ต าบล

โคกทราย อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 387,800                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,405,000                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ประดู่เรียง ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หารเทา (จรุงราษฎรด์ าเนิน) ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นเกาะทองสม ต าบล

โคกม่วง อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ยางขาคีม ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ทุ่งคลองควาย ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนวดัชมุประดษิฐ ์ต าบล

ควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 884,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,880,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธาวาส (ภริมอปุถมัภ)์ ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืง แห่ง 1 448,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จงัหวดั แห่ง 1 238,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งชมุพล ต าบลลานขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม แห่ง 1 538,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไทรทอง ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดั แห่ง 1 498,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นนา ต าบลบา้นนา อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดั แห่ง 1 497,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหวัหมอน ต าบลนาโหนด อ าเภอเมอืงพทัลงุ แห่ง 1 274,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนศาลา ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน แห่ง 1 232,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนดนิสอ (กรป.กลางอปุถมัภ)์ ต าบลชมุพล 

อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 396,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัควนถบ ต าบลพญาขนั อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั แห่ง 1 233,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัควนแพรกหา ต าบลแพรกหา อ าเภอควนขนุน แห่ง 1 258,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองใหญ่ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม แห่ง 1 497,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวนโหนด ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต แห่ง 1 283,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอมัพวนาราม (มติรภาพที่ 89) ต าบลท่ามหิร า 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 333,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัลานแซะ ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จงัหวดั แห่ง 1 306,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตน้ไทร ต าบลนาโหนด อ าเภอเมอืงพทัลงุ แห่ง 1 281,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหยใีนสามคัคี ต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน แห่ง 1 281,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาแดง ต าบลพญาขนั อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั แห่ง 1 384,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเตง (เรือนจลุประชาสรรค)์ ต าบลแหลมโตนด 

อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 250,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโงกน า้ ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จงัหวดั แห่ง 1 286,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโตน ต าบลล าสนิธุ ์อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดั แห่ง 1 358,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชายคลอง ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน แห่ง 1 380,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสุนทราวาส ต าบลปนัแต อ าเภอควนขนุน จงัหวดั แห่ง 1 103,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัต านาน (วรพฒันประชาสรรค)์ ต าบลต านาน 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 90,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโคกชะงาย (ติสสโรอ านวย) ต าบลเขาเจยีก อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 94,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัควนแร่ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนประกอบ ต าบลคลองเฉลมิ อ าเภอกงหรา แห่ง 1 55,000                        
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนยวน ต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชยัสน แห่ง 1 411,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทอนตรน ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา แห่ง 1 134,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางขาคีม ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จงัหวดั แห่ง 1 108,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหวงั ต าบลสมหวงั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 365,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะหมาก ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน แห่ง 1 323,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นช่องฟืน ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน แห่ง 1 260,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันาหม่อม (เชนวทิยา) ต าบลนาปะขอ อ าเภอบาง แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสงัฆวราราม ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแกว้ แห่ง 1 135,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,971,300                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนวดัท่า

ส าเภาเหนือ ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 353,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ควนดนิแดง ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 152,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม แห่ง 1 293,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวดัโคกแยม้ ต าบลนาท่อม อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั แห่ง 1 183,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนวดัโคกแยม้ ต าบลนาท่อม อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั แห่ง 1 93,300                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนวดับ่วงชา้ง ต าบลนาโหนด อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั แห่ง 1 373,300                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนวดัไทรงาม ต าบลพนางตุง 

อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนบา้นหสัคุณ ต าบลตะ

แพน อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 214,900                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนบา้นขนั ต าบลชมุพล 

อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 346,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนบา้นหวัป่าเขยีว 

ต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 169,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนวดัใส

ประดู่ ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 513,700                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 12,160,320                

งบลงทนุ 12,160,320                

ครุภณัฑ์ 12,160,320                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 615,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัเขาป้าเจ ้ต าบลแพรกหา อ าเภอควน เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัควนแร่ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัท่าส าเภาใต ้

ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นอ่างทอง 

ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนวดัควนถบ ต าบล

พญาขนั อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนวดัปากประ 

ต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัหวัหมอน ต าบลนาโหนด 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นโคกโดน ต าบลโตนดดว้น อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ใบ 3 26,100                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

วดัหวัเขาชยัสน ต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นแหลม ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

วดัควนสามโพธิ์ ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

วดัควนนางพมิพ ์ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นช่องฟืน ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

วดับางขวน ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นโพธิ์ (ชมุคณานุสรณ์) ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นปากพล ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นตน้ประดู่ ต าบลชะรดั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นท่าลาด ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ใบ 1 12,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,359,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหวัหมอน ต าบลนา

โหนด อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัโงกน า้ ต าบลนา

ขยาด อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัไทรงาม ต าบล

พนางตุง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเขาทอง ต าบล

มะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเตง ต าบลแหลม

โตนด อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสวนโหนด ต าบล

ตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเขาวงก ์ต าบลกง

หรา อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัท่าควาย ต าบล

โคกม่วง อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัแตระ (ปาลานุ

เคราะห)์ ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัโหละ๊จนักระ 

ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

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

เกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเหมอืงตะกัว่ 

ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปากพล ต าบลนา

ปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวชริธรรมสถติ ต าบล

ต านาน อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหานโพธิ์พทิยาคม 

ต าบลหานโพธิ์ อ  าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 130,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัประดู่หอม (สุข

ประชาสรรค)์ ต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นลานขอ่ย ต าบลลาน

ขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นไสเลยีบ ต าบลเกาะ

เต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดันาโอ่ปิปฺ

ผลกิประชาสรรค ์ต าบลร่มเมอืง อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัปากสระ 

ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัโคกแยม้ ต าบลนา

ท่อม อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 1 19,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัแจง้ (ปญัญาฐปิิต

ประชาสรรค)์ ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบลพนาง

ตุง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาโหนด ต าบลนา

โหนด อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นควนกฎุ ต าบล

ควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 978,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัร่มเมอืง ต าบลอ่างทอง 

อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโหละหนุน ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัโคกศกัดิ์ (เซี้ยนประชารฐั) ต าบลทะเลนอ้ย 

อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัประดู่เรียง ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหวัป่าเขยีว ต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัไทรงาม ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ต าบลโตนดดว้น อ าเภอควนขนุน เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัตะแพน ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนประชารฐับ ารุง 2 ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปากสระ ต าบลปนัแต อ าเภอควนขนุน เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับา้นสวน (คงวทิยาคาร) ต าบลมะกอกเหนือ 

อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นถ า้ลา ต าบลลานขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลบางแกว้ ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแกว้ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเกาะทองสม ต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชยัสน เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนสามคัคีอนุสรณ์ ต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคลองใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเกาะเสอื ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัชมุประดษิฐ ์ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน เครื่อง 1 42,500                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดัตะแพน ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นตน้ไทร ต าบลนาโหนด 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 3 39,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ต าบลโตนด

ดว้น อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นมะกอกใต ้(มขุประชา

อปุถมัภ)์ ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนชณุหะวณั ต าบลเขาปู่ อ าเภอ

ศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัโคกแยม้ ต าบลนาท่อม 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโหละ๊ท่อม (ราษฎรพ์พิฒัน)์

 ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,077,020                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลศรีบรรพต ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหารเทา (จรุงราษฎรด์ าเนิน) ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลบางแกว้ ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัโคกชะงาย (ติสสโรอ านวย) ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนชมุชนบา้นควนปริง ต าบลพนมวงัก ์อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นปราง

หมู่ (ศรีวทิยศึ์กษา) ต าบลปรางหมู่ อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นควนพลี

 ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัควนแร่

 ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัวหิาร

เบกิ (กาญจนานุกูล) ต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่า

ส าเภาเหนือ ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหวั

หมอน ต าบลนาโหนด อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดันา

โอ่ปิปฺผลกิประชาสรรค ์ต าบลร่มเมอืง อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัควนถบ

 ต าบลพญาขนั อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 47 74,260                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัอมัพว

นาราม (มติรภาพที่ 89) ต าบลท่ามหิร า อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 40 63,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัทะเล

นอ้ย (ลอยประชาคาร) ต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 200 316,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัประดู่

หอม (สุขประชาสรรค)์ ต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัพกิลุ

ทอง ต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหยใีน

สามคัคี ต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 72 113,760                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัลาน

แซะ ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาก

เหมอืง ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลาน

ขอ่ย ต าบลลานขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเกษตร

นิคม ต าบลล าสนิธุ ์อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโหละ

หนุน ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเหรียง

งาม ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โหละ๊เร็ด ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 79 124,820                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัป่า

บอนต า่ (ระแบบ-ถวลิประชาสรรค)์ ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จงัหวดั ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตน้

ประดู่ ต าบลชะรดั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

ปากพะยูน ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นควน

อนินอโม ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์ 

(ชมุคณานุสรณ์) ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ประดู่ ต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัรตันว

ราราม ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นด่าน

โลด ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

ลาด ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าวา

 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่าดนิ

แดง ต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นช่อง

ฟืน ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนา้

วงั ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 20 31,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัควน

สามโพธิ์ ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเขาวงก์

 ต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัไทร

พอน ต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

หมาก ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัควน

นางพมิพ ์ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัพงักิ่ง 

ต าบลสมหวงั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

เสอื ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบ่อทราย ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

ปากสระ ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่ขรี (สวงิประชาสรรค)์ ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ตน้ประดู่ ต าบลชะรดั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกสกั ต าบลโคกสกั อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ควนอนินอโม ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

สามคัคีอนุสรณ์ ต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดับาง

ขวน ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เกาะนางค าเหนือ ต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัท่า

ดนิแดง ต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัพระ

เกดิ ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

แหลมดนิสอ ต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัโรจ

นาราม ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แหลมดนิ (หสันนัทอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหานโพธิ์ อ  าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เกาะเสอื ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่า

วา ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดันา

ปะขอ ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

ควนนางพมิพ ์ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดันา

หม่อม (เชนวทิยา) ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาวง ต าบลบา้นนา อ าเภอศรีนครินทร ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นทอนตรน ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นควนพระสาครินทร ์ต าบลฝาละม ีอ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเกาะทองสม ต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชยัสน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัพรุพอ้ ต าบลโคกทราย อ าเภอป่าบอน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัตะโหมด (หมนุคณานุสรณ์) ต าบลตะโหมด 

อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโพธิ์ (ชมุคณานุสรณ์) ต าบลปากพะยูน 

อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัพงักิ่ง ต าบลสมหวงั อ าเภอกงหรา จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัแหลมจองถนน ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชยั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัสงัฆวราราม ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแกว้ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นตน้ประดู่ ต าบลชะรดั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นป่าแก่ ต าบลคลองเฉลมิ อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัควนเพง็ ต าบลโคกทราย อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัควนสามโพธิ์ ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัปลกัปอม ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัรตันวราราม ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,805,100                 

งบลงทนุ 1,805,100                 

ครุภณัฑ์ 1,805,100                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 686,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ 

เขต 1 ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 2 44,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 1 

ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 1 ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืง เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพทัลงุ เขต 1 ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพทัลงุ เขต 2 ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 1 ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 2 ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดั เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 1 ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ เครื่อง 4 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 2 ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดั เครื่อง 33 82,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 1 ต าบลเขา

เจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 1 ต าบลเขา

เจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 1 ต าบลเขาเจยีก 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 5,700                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 1 ต าบลเขาเจยีก 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพทัลงุ เขต 2 ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 182,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 92,100                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 2 

ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 1 

ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 1 

ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 844,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นไสกนุ ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นปาก

เหมอืง ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 34 57,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัหวั

หมอน ต าบลนาโหนด อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้น

โหละ๊เร็ด ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 17 28,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเขาวงก ์

ต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัท่าควาย

 ต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 14 23,520                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ควนประกอบ ต าบลคลองเฉลมิ อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัเขา

วงก ์ต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองธง ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งนารี ต าบลทุ่งนารี 

อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาปู่ ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นหาดไขเ่ต่า ต าบลนาปะขอ 

อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 135,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 21,512,800                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 17,911,600                

งบลงทนุ 17,911,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,911,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,045,700                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนนิคมควนขนุนวทิยา ต าบล

ลานขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนตะโหมด ต าบลแม่ขรี อ าเภอ

ตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 2,988,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนหารเทารงัสปีระชาสรรค์

 ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 510,200                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนควนขนุน  ต าบลโตนดดว้น อ าเภอควนขนุน หลงั 1 8,097,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวชริธรรมสถติ ต าบลต านาน อ าเภอเมอืงพทัลงุ แห่ง 1 341,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขาชยัสน ต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดั แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าพะยอมพทิยาคม ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอป่า แห่ง 1 120,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางแกว้พทิยาคม ต าบลโคกสกั อ าเภอบางแกว้ แห่ง 1 82,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตะแพนพทิยา ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต แห่ง 1 220,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอดุมวทิยายน ต าบลปนัแต อ าเภอควนขนุน จงัหวดั แห่ง 1 344,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพนางตุง ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จงัหวดั แห่ง 1 425,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีบรรพตพทิยาคม ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต แห่ง 1 256,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 665,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 9 เสน้ โรงเรียนกงหราพชิากร ต าบล

คลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 52,900                        

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 9 เสน้ โรงเรียนอดุมวทิยายน ต าบล

ปนัแต อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 211,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียน

ประภสัสรรงัสติ ต าบลนาท่อม อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 401,300                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,601,200                 

งบลงทนุ 3,601,200                 

ครุภณัฑ์ 3,601,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,601,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกงหราพชิา

กร ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนปญัญาวุธ 

ต าบลแพรกหา อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนควนพระ

สาครินทร ์ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพนางตุง 

ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนศรีบรรพต

พทิยาคม ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนประชาบ ารุง

 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 6,732,800                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 198,500                   

งบลงทนุ 198,500                   

ครุภณัฑ์ 198,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัพทัลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพทัลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ ใบ 10 98,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 46,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัพทัลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัพทัลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัพทัลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ตู ้ 1 25,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 40,000                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1366x768 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัพทัลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 5 40,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 4,734,300                 

งบลงทนุ 4,734,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,734,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,118,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัพทัลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 3,118,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,074,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพทัลงุ 

ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 1,074,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 542,300                      

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพทัลงุ

 ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ถงั 1 542,300                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,800,000                 

งบอดุหนุน 1,800,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,800,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 238,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 238,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 238,000                   

งบด าเนินงาน 238,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 238,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 238,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 585,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 585,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 100,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 465,000                   

งบด าเนินงาน 465,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 465,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 465,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 60,124,800                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 38,205,100                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 38,205,100                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 34,647,000                
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งบอดุหนุน 34,647,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 34,647,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 34,647,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 6,632,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,525,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,984,400                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,150,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 20,355,000                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 3,558,100                 

งบอดุหนุน 3,558,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,558,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 3,558,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 80,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 157,500                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 166,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 2,803,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 21,919,700                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 18,079,700                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 18,079,700                

งบลงทนุ 18,079,700                

ครุภณัฑ์ 5,992,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ี วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีทัลงุ ต าบลควนมะพรา้ว 

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 210,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 282,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens   วทิยาลยัการอาชพีบางแกว้  ต าบลนาปะขอ อ าเภอบาง เครื่อง 10 282,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนอจัฉริยะ  วทิยาลยัการอาชพีควนขนุน 

ต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเชือ่ม SMAW/GMAW/GTAW พรอ้มชิ้นงานฝึก 

๕ ชนิด แบบเสมอืนจริงวทิยาลยัการอาชพีบางแกว้  ต าบลนาปะขอ อ าเภอ

บางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ือ่การสอนประจ าหอ้งเรียน  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยพีทัลงุ ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 4 1,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,087,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,087,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารอ านวยการ (2 ชัน้)  วทิยาลยัการอาชพีบางแกว้ 

ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 12,087,700                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 1,800,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 1,800,000                 

งบลงทนุ 1,800,000                 
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ครุภณัฑ์ 1,800,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกไฮดรอลกิสแ์ละนิวเมติกส ์ วทิยาลยัสารพดัช่าง

พทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 1,800,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,040,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,040,000                 

งบลงทนุ 2,040,000                 

ครุภณัฑ์ 2,040,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัเทคนิคพทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอ

เมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 20 440,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการโรงแรม  วทิยาลยัเทคนิคพทัลงุ  

ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ชดุ 1 1,600,000                    

มหาวทิยาลยัทกัษณิ 211,291,800              

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 211,291,800              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 45,011,800                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 45,011,800                

งบอดุหนุน 45,011,800                

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 41,211,800                   

รายการระดบัที1่: กลุม่อาคารเรียนและอาคารปฏบิตัิการดา้น

วศิวกรรมศาสตร ์ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 41,211,800                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอพกันิสติและบริเวณ  ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอ

ป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 3,800,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 166,280,000              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 166,280,000              

งบอดุหนุน 166,280,000              

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 96,280,000                   

รายการระดบัที1่: กลุม่อาคารพยาบาลศาสตร ์ ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอป่า

พะยอม จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 96,280,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ต่อเติมอาคารปฏบิตัิการดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพและการ

กฬีา ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 70,000,000                   

กระทรวงสำธำรณสขุ 93,530,100                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 93,530,100                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 81,896,400                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 2,160,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 2,160,000                 

งบลงทนุ 2,160,000                 

ครุภณัฑ์ 2,160,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,160,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสวน ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกทราย  ต าบล

ดอนทราย อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล าสนิธุ ์ต าบลล าสนิธุ ์

อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดหิ้ว

ถอื 2 หวัตรวจ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสวน ต าบลควน

มะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดหิ้ว

ถอื 2 หวัตรวจ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นปากคลอง ต าบล

มะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดหิ้ว

ถอื 2 หวัตรวจ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกทราย   ต าบล

ดอนทราย อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดหิ้ว

ถอื 2 หวัตรวจ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล าสนิธุ ์ต าบลล าสนิธุ ์

อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 450,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 75,736,400                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 75,736,400                

งบลงทนุ 75,736,400                

ครุภณัฑ์ 12,538,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 12,238,000                   

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลตะโหมด 

ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลปากพะยูน

 ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

โรงพยาบาลกงหรา ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ คนั 1 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลป่าบอน 

ต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลบางแกว้ 

ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลบางแกว้ ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลป่าพะยอม ต าบลป่าพะยอม คนั 1 814,000                      
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รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลป่าบอน ต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 300 วตัต ์โรงพยาบาลควนขนุน ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน เครื่อง 1 300,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 63,198,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,080,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลเขาชยัสน 

ต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 9,870,600                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลกงหรา ต าบล

คลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 1,210,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 52,117,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัคนไข ้298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์

อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 52,117,700                   

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 4,000,000                 

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลบางแกว้ ต าบลท่ามะเดื่อ 

อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ ระบบ 1 4,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 11,633,700                

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 11,633,700                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 11,199,700                

งบลงทนุ 11,199,700                

ครุภณัฑ์ 119,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 12,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควน

ขนุน ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 2 34,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร ์ต าบล

ชมุพล อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม ต าบล

ป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 42,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,080,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,080,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 9,870,600                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงพทัลงุ ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 1,210,100                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 434,000                   

งบลงทนุ 434,000                   

ครุภณัฑ์ 434,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 434,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 พรอ้ม 

เครื่องปรบัอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอป่าบอน ต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร ์ต าบลชมุพล อ าเภอศรีนครินทร ์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม เครื่อง 2 42,000                        

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 13,269,600                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 8,740,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,740,800                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 6,398,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 6,398,000                 

งบอดุหนุน 6,398,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,398,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาวงก ์ต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณประดษิฐาราม ต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าตอ ต าบลโตนดดว้น อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัควนปนัตาราม ต าบลปนัแต อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปากสระ ต าบลปนัแต อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 122,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโหละ๊จนักระ ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขยีนบางแกว้ ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 433,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุภาษติาราม ต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแหลมดนิสอ ต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะโคบ ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางนาคราช ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัควนนุย้ ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 66,000                        



80 / 90

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองใหญ่ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าโกวนาราม ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกมะม่วง ต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแจง้ ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธาวาส ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 566,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นนา ต าบลบา้นนา อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวนโหนด ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 83,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัควนอนิทรนิ์มติร ต าบลเมอืงท่ามหิร า อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่ามะเดื่อ ต าบลท่ามะดื่อ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสมหวงั ต าบลสมหวงั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ วดั 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการก่อสรา้งปรบัปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพษิวดันิโคธาราม ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,800,000                    

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 2,342,800                 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 2,342,800                 

งบอดุหนุน 2,342,800                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,342,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดับา้น

สวน ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 2,342,800                    

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 4,528,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 228,800                   

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 228,800                   

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 228,800                   

งบลงทนุ 228,800                   

ครุภณัฑ์ 228,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 228,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ภ.จว.พทัลงุ ต าบลคูหา

สวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 8 228,800                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,300,000                 

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 4,300,000                 

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 4,300,000                 

งบลงทนุ 4,300,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,300,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง สภ.ล าป า ต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ หลงั 1 4,300,000                    

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   
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ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัพทัลงุ ต าบลคูหา

สวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัพทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดั 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 าจงัหวดัพทัลงุ  ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 25,479,000                

การประปาส่วนภูมภิาค 25,479,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 570,000                   

โครงการพฒันาเมอืงทอ่งเทีย่วหลกัใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ (Smart City) และมรีะบบ

ขนส่งมวลชน (Monorail) 570,000                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ (ภาคใต)้ 570,000                   

งบลงทนุ 570,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 570,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 570,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 2 ต าบลท่ามหิร า 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 570,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 24,909,000                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 24,909,000                

ค่าปรบัปรุงเสน้ทอ่ 9,804,000                 

งบลงทนุ 9,804,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,804,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,804,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงเสน้ท่อ กปภ.สาขาพทัลงุ อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 9,804,000                    

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 15,105,000                

งบลงทนุ 15,105,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,105,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,105,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 6 บา้นนอกทุ่ง ซอย 5 

และ หมู่ 7, 8 ต าบลล าป า อ าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,580,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 2 ถนนเพชรเกษมและ

ใกลเ้คียง ต าบลท่ามหิร า อ าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 4,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนหลงัโรงเรียนบางแกว้

พทิยาคม(บา้นล าธาร)์ หมู่ 6 ต าบลโคกสกั อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,025,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 8 ต าบลนาปะขอ 

อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 3 ต าบลเขาชยัสน 

อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 5 ต าบลเขาชยัสน และ

หมู่ 2 ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 5,300,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 310,749,900               

จงัหวดัพทัลงุ 220,642,700              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 220,642,700              

การพฒันาดา้นสงัคม 23,439,100                

เมอืงคนคุณภาพ 6,404,000                 

งบด าเนินงาน 6,404,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,404,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 695,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 797,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 295,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 501,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,231,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,231,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 876,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 491,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่จดังาน 0 285,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่จดังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 804,500                      

สรา้งชมุชนเขม้แขง็สู่เมอืงลงุเมอืงสุขภาวะย ัง่ยนื 1,875,500                 

งบด าเนินงาน 698,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 698,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 643,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 643,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 55,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่จดังาน 0 55,000                        

งบลงทนุ 1,177,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,177,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,177,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเดนิบริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,177,000                    

ชมุชนปลอดภยัดว้ยพลงัชมุชน 1,861,000                 

งบด าเนินงาน 1,861,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,861,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 288,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 154,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 154,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,281,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,281,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 137,800                      

สรา้งเมอืงปลอดภยั  ชมุชนน่าอยู่สงัคมเอื้ออาทร 1,527,400                 
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งบด าเนินงาน 1,527,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,527,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 139,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 390,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 387,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 824,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 824,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 151,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 22,000                        

เพาะตน้กลา้เสริมสรา้งภูมปิญัญากลุ่มผูผ้ลติผา้เมอืงลงุ 1,686,200                 

งบด าเนินงาน 1,135,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,135,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 122,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 98,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 24,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 225,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,700                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 7,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 27,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 521,100                      

งบลงทนุ 551,000                   

ครุภณัฑ์ 551,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 551,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทอผา้กี่กระตุกแบบคนักดคนัยก หลงั 6 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทอผา้ ชดุ 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรโพง้ 3 เสน้ คนั 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรปกัระบบคอมพวิเตอร์ คนั 1 400,000                      

พฒันาศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ 1,085,000                 

งบด าเนินงาน 1,085,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,085,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 166,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 830,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 830,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 87,700                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 40,770,200                

ก่อสรา้งระบบระบายน า้เหมอืงตาจนัทร์ 9,570,000                 

งบลงทนุ 9,570,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,570,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,570,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเหมอืงส่งน า้ตาจนัทรค์อนกรีตเสริมเหลก็ ชมุชนใน

โป๊ะ - ท่าน า้  ต าบลตะโหมด  อ าเภอเมอืงตะโหมด  จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 9,570,000                    

อนุรกัษฟ้ื์นฟูทรพัยากรป่าไม ้ และอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื 1,558,800                 

งบด าเนินงาน 1,558,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,558,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 16,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 307,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 306,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,145,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,145,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 88,500                        

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟุทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้มทะเลสาบและอนุรกัษส์ตัวป่์าทะเลหา

ยาก 2,801,400                 

งบด าเนินงาน 1,801,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,801,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 198,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 198,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 460,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 460,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: จดัท าซ ัง้บา้นปลา 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 300,000                      

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 650,000                      

รายการระดบัที1่: ทุ่นไขป่ลา ขนาด 2 x 2 ตารางกโิลเมตร ชดุ 16 650,000                      

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 350,000                      

รายการระดบัที1่: เรือเครื่องพาดหางเคลอืบไฟเบอรท์ ัง้ล  า ขนาดกวา้ง 1.30 

เมตร ยาว 13.00 เมตร   เครื่องยนตไ์ม่ต า่กวา่ 30 แรงมา้ ล  า 2 350,000                      

จดัการระบบป้องกนัน า้ทว่ม ระยะที ่1 2,940,000                 

งบลงทนุ 2,940,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,940,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,940,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองท่าแนะ  ขนาดกวา้ง 13.00 เมตร  ลกึ 0.70 

เมตร ยาว 6,000.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 52,500 ลูกบาศก์

เมตร  ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 2,940,000                    

บริหารจดัการน า้เพือ่การเกษตรและภยัแลง้ 23,900,000                

งบลงทนุ 23,900,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,900,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 23,900,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกแหลง่น า้พรุหลมุพ ีบา้นทุ่งผปีัน้รูป  ขนาดกวา้ง 

40.00 เมตร  ลกึ 12.00 เมตร  ยาว 70.00 เมตร  ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 29,400 ลูกบาศกเ์มตร ต าบลป่าบอน  อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกท านบ พื้นที่ขดุลอก 44,500 ตารางเมตร ลกึเฉลีย่ 

2.50 เมตร ปริมาตรดนิขดุขดุไม่นอ้ยกวา่ 44,500 ลูกบาศกเ์มตร ต าบลทุ่ง

นารี  อ าเภอป่าบอน  จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหลก็คลองควนมะพรา้วพรอ้ม

ระบบส่งน า้ ต าบลควนมะพรา้ว  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 1 20,000,000                   

การพฒันาดา้นเกษตร 133,525,900              

ก่อสรา้งระบบสูบน า้พลงังานแสงอาทติยเ์พือ่การบริโภคและการเกษตร 2,075,600                 

งบด าเนินงาน 75,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 75,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 54,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 54,000                        

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบสูบน า้พลงังานแสงอาทติยเ์พือ่การบริโภค

และการเกษตร ต าบลโคกม่วง , ต าบลควนขนุน  อ าเภอเขาชยัสน และ 

ต าบลเกาะเต่า{{LF}}อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ แห่ง 3 2,000,000                    

การปฏรูิปพชืเศรษฐกจิเพือ่การพึง่พาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 7,126,100                 

งบด าเนินงาน 1,318,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,318,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 262,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 262,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 285,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและจดัท าบรรจภุณัฑ์ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่จดังาน 0 81,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการตรวจวเิคราะหคุ์ณค่าทางอาหาร 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 694,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 65,000                        

งบลงทนุ 5,808,000                 

ครุภณัฑ์ 2,095,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,095,000                    

รายการระดบัที1่: ถงัสลดัน า้ผึ้ง ถงั 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: ถงักรองน า้ผึ้ง ถงั 5 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยความชื้นแบบสูญญากาศ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสขีา้ว เครื่อง 3 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีแบบมอีากาศ เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีแบบสุญญากาศ เครื่อง 9 450,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เห็ดและผลติภณัฑเ์ห็ด ตู ้ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอดักอ้นเห็ดแบบ 4 หวั เครื่อง 7 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตีแป้ง เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดอาหาร เครื่อง 3 75,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้นพรอ้มถงัแกส๊ ตู ้ 1 65,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,713,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,713,000                    



86 / 90

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04930000 จงัหวดัพทัลงุ

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนเปิดดอกแบบมาตรฐาน ขนาด 6x8 เมตร

 พรอ้มอปุกรณ์ แห่ง 12 3,463,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนอบพลงังานแสงอาทติยข์นาด 3x4 เมตร แห่ง 1 250,000                      

ปรบัปรุงดา้นการคมนาคม  ระยะที ่1 79,776,000                

งบลงทนุ 79,776,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 79,776,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 79,776,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต  สายคลอง

ชลประทาน –หนา้เทศบาลต าบลชมุพล ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร  ระยะทางยาว 1.340 กโิลเมตร ต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมอืงพทัลงุ สายทาง 1 5,376,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สาย

ประชาสงเคราะหส์าย 2 ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง

ยาว 3.250 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง  ต าบลลานขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม สายทาง 1 14,865,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็  สายสะพานเรือก

 –ป่ายูง ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 2.300 

กโิลเมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ ต าบลปนัแต  อ าเภอ สายทาง 1 10,469,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สายน า้ตกนกร า 

บา้นคลองหวะหลงั ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 

1.200 กโิลเมตร{{LF}}พรอ้มไหลท่าง  ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา สายทาง 1 9,604,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหนา้โรงเรียน

ทุ่งหนองสบิบาท – สามแยกกอสาคู  ขนาดกวา้ง 5.00-6.00 เมตร หนา 0.15

 เมตร ระยะทางยาว 2.550 กโิลเมตร  ต าบลคลองใหญ่  อ าเภอตะโหมด  สายทาง 1 9,773,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทุ่งเคียน - 

ควนไทร ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1.000 

กโิลเมตร  ต าบลโคกม่วง{{LF}}อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ สายทาง 1 3,656,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนสายวรีศกัดิ์

ราษฎรพ์ฒันา ขนาดกวา้ง 9.10 - 13.10 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง

ยาว 1.850 กโิลเมตร ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ สายทาง 2 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็  สายตน้ม่วง – 

ควนค าทอง (สปก)  บา้นโคกนาคบุตร และ บา้นท่าดนิแดงตก ขนาดกวา้ง 

6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 2.630 กโิลเมตร  ต าบลป่าบอน  สายทาง 1 10,633,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต  ถนนสายขา้ง

สถานีต ารวจบางแกว้ - หนา้ที่วา่การอ าเภอบางแกว้  ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1.330 กโิลเมตร  อ าเภอบางแกว้  จงัหวดั สายทาง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต  ถนนสายโหละ๊เร็ต

 -ไสตอ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1.650 

กโิลเมตร{{LF}}ต าบลเขายา่  อ าเภอศรีบรรพต  จงัหวดัพทัลงุ สายทาง 1 5,000,000                    

เมอืงลงุเมอืงคลงัปญัญา  ศาสตรพ์ระราชา 1,912,400                 

งบด าเนินงาน 1,912,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,912,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 33,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 351,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 351,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 287,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 187,600                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 1,000,000                    

พทัลงุเมอืงธนาคารอาหารปลอดภยั(Food  Safety  Bank) 2,726,500                 

งบด าเนินงาน 2,726,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,726,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 186,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 371,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 190,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 181,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 994,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 994,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 270,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าองคค์วามรูก้ารผลติขา้วอนิทรีย ์ เลม่ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าสือ่ Website การรบัรองแบบมส่ีวนร่วม ชดุ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 57,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 43,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 784,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 20,000                        

พฒันาเมอืงเกษตรอตุสาหกรรมสเีขยีว 4,190,800                 

งบด าเนินงาน 580,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 580,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 159,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 182,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 182,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 59,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 95,000                        

งบลงทนุ 3,610,000                 

ครุภณัฑ์ 1,210,000                    

ครุภณัฑโ์รงงาน 1,210,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บพลงังานแสงอาทติย์ ตู ้ 25 500,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัพลาสติกส าหรบัหมกักา๊ซและทนแรงดนักา๊ซ ขนาด 500 ถงั 5 60,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัพลาสติกส าหรบัเกบ็กา๊ซและทนแรงดนักา๊ซ ขนาด 500 ถงั 5 50,000                        

รายการระดบัที1่: ผา้เตน้ทโ์พลเีอสเตอร ์ขนาด 20,000 ลติร ถงุ 5 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,400,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 6 x 10.30 แห่ง 4 2,400,000                    

พฒันาเศรษฐกจิชมุชนเพือ่ประชาชนม ัง่ค ัง่ 2,838,500                 

งบด าเนินงาน 2,838,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,838,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 76,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 87,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 74,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 13,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 107,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 107,300                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,542,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 342,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและจดัท าบรรจภุณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบผลติภณัฑ ์และท าผลติภณัฑ์ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: พฒันาสิง่อ  านวยความสะดวกส าหรบัตลาดประชารฐั 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 24,400                        

ปรบัปรุงดา้นการคมนาคมระยะที ่2 32,880,000                

งบลงทนุ 32,880,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,880,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 32,880,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ สายชายนา – ควน

คง ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 0.910 กโิลเมตร 

 ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ สายทาง 1 4,373,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสายหนา้วดั

เขาวงศ ์โรงเรียนสามคัคีอนุสรณ์  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทางยาว 1.700 กโิลเมตร  ต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ สายทาง 1 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต  ถนนสายเลยีบริม

ทะเลบา้นจงเก – ปากคลองบา้นจงเกบา้นทุ่งแซะ  ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร  ระยะทางยาว 1.900 กโิลเมตร ต าบลจองถนน อ าเอเขาชยั สายทาง 1 9,572,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต  สายเชงิสะพาน

ปากพะยูนวดัโพธิ์เรียง ช่วงที1่ ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ระยะทางยาว 0.690 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง ช่วงที่ 2 ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร หนา.0.05 เมตร  ระยะทางยาว  0.122 กโิลเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกวา้ง

 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  ระยะทางยาว 0.557 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง

  ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ สายทาง 1 8,277,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต  ขนาดกวา้ง 6.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 0.971 กโิลเมตร  ต าบลท่ามะเดื่อ - 

ต าบลนาปะขอ  อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ สายทาง 1 4,858,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 22,907,500                

พฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและบริการดา้นการทอ่งเทีย่ว 3,000,000                 

งบด าเนินงาน 3,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 3,000,000                    

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชื่อมโยงนานาชาติ 5,170,000                 

งบด าเนินงาน 5,170,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,170,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,170,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่พรอ้มอปุกรณ์การจดักจิกรรม 0 2,970,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการแสดง 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่จดังาน 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธก์ารจดังาน 0 200,000                      

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิศาสนาและวฒันธรรม 2,428,600                 

งบด าเนินงาน 2,428,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,428,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 30,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 39,100                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 39,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,334,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่พรอ้มอปุกรณ์การจดักจิกรรม 0 425,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 190,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการแสดง 0 1,081,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่จดังาน 0 638,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 17,000                        

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ เรียนรูเ้กษตรและวถิชีวีติของชมุชน 10,478,900                

งบด าเนินงาน 10,478,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,478,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,478,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 3,506,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่จดังาน 0 6,972,900                    

พฒันาบคุลากรและบริการดา้นการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื 130,000                   

งบด าเนินงาน 130,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 130,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 10,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 86,200                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 86,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 9,600                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการจดังาน 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 13,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,000                         

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วประจ าถิน่ 1,700,000                 

งบด าเนินงาน 1,700,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 102,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการแสดง 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่จดังาน 0 1,478,000                    

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 90,107,200                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 90,107,200                

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 8,720,000                 

ศูนยอ์นุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มทางทะเลสาบจงัหวดัพทัลงุ-สงขลา

เพือ่การทอ่งเทีย่วทีย่ ัง่ยนื 8,720,000                 

งบลงทนุ 8,720,000                 

ครุภณัฑ์ 8,720,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เรือตรวจการณ์ พรอ้มเทรลเลอรบ์รรทุกเรือ พรอ้มอปุกรณ์ ล า 1 2,000,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ป้ายฐานเฝ้าระวงัและจดุชมโลมาอริวดี ป้าย 2 10,000                        

ครุภณัฑส์นาม 6,710,000                    
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รายการระดบัที1่: แพเฝ้าระวงัและจดุชมโลมาอริวดใีนทะเลสาบพทัลงุ-

สงขลาพรอ้มอปุกรณ์ ล า 1 6,650,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ชูชพี ตวั 20 20,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องทางไกลแบบตาเดยีว ระยะทาง 4,000 เมตร ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องทางไกลแบบสองตา ระยะทาง 1,000 เมตร ชดุ 5 25,000                        

โครงการพฒันาเชื่อมโยงโครงขา่ยแหลง่ทอ่งเทีย่วและระบบ การจดัการดา้นการทอ่งเทีย่ว 68,600,000                

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วในพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 4,000,000                 

งบด าเนินงาน 4,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสนบัสนุนกจิกรรมการท่องเที่ยวที่ส  าคญัใน 0 4,000,000                    

ปรบัปรุงโครงสรา้งเศรษฐกจิพื้นฐาน เพือ่บ  ารุงรกัษาทาง พฒันาการคา้การทอ่งเทีย่ว

และบริการของจงัหวดั 64,600,000                

งบลงทนุ 64,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,600,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 49,600,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง เสากระโดงไฟสูง 25.00 เมตร 

HPSL 400 WATTS พรอ้มชดุขบัเคลือ่นดวงโคม จงัหวดัพทัลงุ งาน 1 49,600,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ป้ายแบบ Over Head และ Over hang จงัหวดัพทัลงุ งาน 1 15,000,000                   

โครงการส่งเสริมศกัยภาพดา้นสงัคมและวถิชีวีติในพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 12,787,200                

ขยายผลศูนยเ์รียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง สรา้งวถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีงตามรอยเทา้พ่อ 10,300,800                

งบด าเนินงาน 10,300,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 64,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,176,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,056,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถศึกษาดูงาน 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,569,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,569,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,826,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 5,304,000                    

ส่งเสริมวถิชีวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง“ศาสตรพ์ระราชา สู่การพฒันาที่

ย ัง่ยนื” 2,486,400                 

งบด าเนินงาน 2,486,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,486,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 201,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 672,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 480,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 192,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 537,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถศึกษาดูงาน 0 537,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,075,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,075,200                    


