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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 6,935,336,540            

จงัหวดัปตัตานี 6,935,336,540            

ส านักนายกรฐัมนตรี 153,288,000               

กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร 152,903,200              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 152,903,200              

โครงการบริหารจดัการมุง่เพิม่ประสทิธภิาพภาครฐัและเครือขา่ยต่างๆเพือ่การขบัเคลือ่น

นโยบาย 124,576,800              

งานรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 124,576,800              

งบลงทนุ 58,799,000                

ครุภณัฑ์ 58,799,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 58,799,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) พรอ้ม

อปุกรณ์และการเชือ่มโยงสญัญาณ ชดุ 669 58,799,000                   

งบรายจ่ายอื่น 65,777,800                

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมสรา้งสมาชกิไทยอาสาป้องกนัชาติ (ทสปช.) 0 65,777,800                   

โครงการพฒันาประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตใ้หพ้ึง่พาตนเองไดด้ว้ยหลกั

ประชารฐั 28,326,400                

งานเสริมสรา้งรายไดค้รวัเรือนและความเขม้แขง็เศรฐกจิชมุชน 28,326,400                

งบรายจ่ายอื่น 28,326,400                

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมสรา้งความเขา้ใจและส่งเสริมการศึกษาใน

สถานศึกษาเป้าหมาย 0 28,326,400                   

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 14 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

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

กระทรวงกลาโหม 182,901,600               

กองทพับก 150,000,000              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 150,000,000              

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 150,000,000              

การเสริมสรา้งความสมบูรณ์ของหน่วย 150,000,000              

งบลงทนุ 150,000,000              

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

04940000 จงัหวดัปตัตานี
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,000,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 150,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกั โรงเรือนและก่อสรา้งอืน่ๆท ัว่ไป ไม่ 0 150,000,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงและพฒันาหน่วยกองพลทหารราบที่ 

15 และหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 0 150,000,000                 

กองทพัอากาศ 8,950,200                 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 8,950,200                 

โครงการเสริมสรา้งความสมัพนัธก์บัประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 8,950,200                 

มวลชนสมัพนัธเ์พือ่ความปลอดภยัรอบทีต่ ัง้ สนามบนิบอ่ทอง จงัหวดัปตัตานี 8,950,200                 

งบรายจ่ายอื่น 8,950,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจ

กบัประชาชนในพื้นที่ 0 8,950,200                    

กองบญัชาการกองทพัไทย 23,951,400                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 23,951,400                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 23,951,400                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 19,288,400                

งบลงทนุ 19,288,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,288,400                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,288,400                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลนา

ประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี กม. 1.1 3,572,000                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี กม. 1.2 3,903,700                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็  ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี กม. 0.56 1,852,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี กม. 1.75 1,661,400                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี กม. 0.84 798,000                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี กม. 6 5,696,500                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั หมู่ที่ 7 ต าบลท่าเรือ อ าเภอ

โคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี กม. 1.9 1,803,900                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 4,663,000                 

งบลงทนุ 4,663,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,663,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 4,663,000                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 409,000                      
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รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 409,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ แห่ง 1 409,000                      

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 362,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 362,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 165,000                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 165,000                   

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 165,000                   

งบลงทนุ 165,000                   

ครุภณัฑ์ 165,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 165,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดชนิดไอพ ี(ภายนอก 4 จดุ) ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 165,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 197,000                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 197,000                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 197,000                   

งบลงทนุ 197,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 197,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 197,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานการท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง แห่ง 1 197,000                      

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 7,396,200                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 7,367,400                 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 460,000                   

โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาศกัยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 460,000                   

ช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 460,000                   

งบด าเนินงาน 460,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 460,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 250,000                      

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   
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การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 6,241,100                 

โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็ 1,241,100                 

พฒันาศกัยภาพคน 1,241,100                 

งบด าเนินงาน 1,241,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,241,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการพลงัภูมปิญัญาต่อยอด

ความรู ้การถา่ยทอดภูมปิญัญาสู่ชมุชน และเพิม่มูลค่าภูมปิญัญา 0 1,241,100                    

โครงการพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนใหเ้พยีงพอและไดม้าตรฐาน

รวมท ัง้พื้นทีเ่ศรษฐกจิบริเวณชายแดน 5,000,000                 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวก 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาสิง่อ  านวยความสะดวกส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร

 มสัยดิกลาง  ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 5,000,000                    

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 9,500                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 9,500                      

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 9,500                      

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  นิคมสรา้งตนเองโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี  ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 9,500                         

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 19,300                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 19,300                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 19,300                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 19,300                     

งบลงทนุ 19,300                     

ครุภณัฑ์ 19,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล สถานสงเคราะหเ์ด็กปตัตานี ต าบลรุสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี ตวั 1 19,300                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 338,185,100               

กรมชลประทาน 259,594,800              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 72,435,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 24,235,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 24,235,000                

งบลงทนุ 24,235,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,235,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,685,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ บา้นน า้ด า ต าบลปุโละปุโย อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยีศูนยค์รูใตอ้นัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ในสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิินาถ ต าบลปุโละปุโย อ าเภอหนองจกิ รายการ 0 2,485,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 16,550,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และระบบระบายน า้ โครงการพฒันา

พื้นที่ บา้นกูแบซรีา ต าบลกอล า อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ ฟารม์ตวัอยา่งวดัสารวนั อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้ โรงเรียนบา้นค่าย อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลปุโละ๊ปุโย อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัปตัตานี ต าบลบางเขา อ าเภอหนอง

จกิ จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และระบายน า้โครงการฟารม์ตวัอยา่ง

ในสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ บา้นลตุง ตามขอ้เสนอของ

เกษตรกร ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 3,770,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และคอนกรีตดาดโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริฟารม์ตวัอยา่งบา้นยาบ ีตามขอ้เสนอของเกษตรกร 

ต าบลยาบ ีอ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และระบายน า้โครงการฟารม์ตวัอยา่ง

ในสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ บา้นดอนนา ตามขอ้เสนอของ

เกษตรกร ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 2,480,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 48,200,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 48,200,000                

งบลงทนุ 48,200,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,200,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 48,200,000                   

รายการระดบัที1่:  ถนนลาดยางภายในหวังาน ปตร. ไมแ้ก่น โครงการพรุบา

เจาะ - ไมแ้ก่น อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น 

จงัหวดัปตัตานี ระยะทาง 0.850 กม. รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่:  ถนนลาดยางภายในหวังาน โครงการพฒันาพื้นที่พรุ

แฆแฆ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลบา้นน า้บ่อ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั

ปตัตานี ระยะทาง 0.850 กม. รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนลาดยางคนัคลองระบายน า้สายตะวนัออก ฝัง่ซา้ย 

กม.0+000 ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ระยะทาง 1.600 รายการ 0 9,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ถนนลาดยางคนัคลองระบายน า้สายตะวนัออก ฝัง่ขวา 

กม.12+200 ต าบลบา้นน า้บ่อ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ระยะทาง รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่:  ถนนลาดยางคนัคลองส่งน า้7.4L บา้นกูแบสริา อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกอล า อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ระยะทาง รายการ 0 21,200,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 121,589,800              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 96,589,800                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 96,589,800                

งบลงทนุ 96,589,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 96,589,800                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 60,589,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบงัคบัน า้กลางคลองระบายน า้สาย

ตะวนัออก ต าบลบางเก่า อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 99,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 27,790,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายระบบคลองส่งน า้สาย

ใหญ่ฝัง่ขวา 40 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี  อ าเภอมายอ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารท่อลอดคลอง จ านวน 3 แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลบาโลย อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั รายการ 1 2,250,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลอง D9 กม.1+800 1 แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลยาบ ีอ าเภอหนองจกิ จงัหวดั รายการ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง 17.1L กม.0+000-1+200  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลลโุบะยไิร อ าเภอมายอ รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 4.6L-10.0R เป็นช่วงๆ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลยาบ ีอ าเภอหนองจกิ จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้ Lat.37.0 R กม.0+045  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ รายการ 1 860,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 4.6L-8.5Rเป็นช่วงๆ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลปะกาฮะรงั อ าเภอเมอืง รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลอง 4.6L-8.5R กม.3+200  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลยาบ ีอ าเภอหนองจกิ จงัหวดั รายการ 1 1,750,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้ LMC. กม.7+200  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน รายการ 1 1,350,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 3 

สาย ในระบบฝัง่ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี  จงัหวดั รายการ 1 2,270,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายซอย 31.6L- 

8.4L กม.0+900-กม.1+200  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี 

ต าบลตอหลงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง Lat 4.6L-4.4R เป็นช่วงๆ

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรงั รายการ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้สายซอย 

จ านวน 3 สาย ในระบบฝัง่ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี  รายการ 1 1,280,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิดาดคอนกรีตคลองส่งน า้

สายซอย 31.6L กม.1+000 - กม. 7+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ปตัตานี ต าบลกระหวะ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.30+200,

กม.32+000,กม.33+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลลา

งา อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 1,800,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคคลองระบายน า้ D10 -2.8R-1.6L  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลดอนรกั อ าเภอหนองจกิ รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา กม. 2+850  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลเมาะมาว ีอ าเภอยะรงั รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกคูชกัน า้เลยีบคลองส่งน า้สาย 

2.7L-0.1L กม. 3+000 - กม. 10+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ปตัตานี ต าบลกระโด อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง CMC กม.0+600-6+400  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลเมาะมาว ีอ าเภอยะรงั รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้สายซอย สาย 

2.7L- 3.7L- 3.7R , 7.4L- 0.8L,17.8L-1.2L  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลตรงั อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกคูชกัน า้เลยีบคลองส่งน า้สาย 35.6L 

กม. 6+000 - กม. 10+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบล

ท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 4.6L -8.5R กม.

9+520-12+130  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลคลองใหม่ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงระบบชลประทาน  โครงการชลประทาน

ปตัตานี ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้ D9 -

 0.5R  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะ รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยกะลาพอ  

โครงการชลประทานปตัตานี ต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบุรี จงัหวดั รายการ 1 2,200,000                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ Lat 4.6L-17.2L-1.1R เพือ่

สนบัสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต าบลดอนรกั ต าบลดอนรกั อ าเภอหนองจกิ รายการ 0 19,500,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ Lat 4.6L-17.2L เพือ่สนบัสนุน

เกษตรแปลงใหญ่ต าบลดอนรกั ต าบลดอนรกั อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา (RMC) กม.

10+900-กม.11+900 ต าบลลโุบะยไิร อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 10,000,000                   

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 25,000,000                

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบา้นกอแล  พรอ้มอาคารประกอบ  ต าบลละหาร 

อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 25,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 50,000,000                

โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 50,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิภาคใตช้ายแดน 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: คนัก ัน้น า้บา้นเกาะหมอ้แกง (เพิม่เติม) ต าบลท่าก าช า 

อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 25,000,000                   
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รายการระดบัที1่: คนัก ัน้น า้บา้นท่าชา้ง ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดั รายการ 1 25,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 15,570,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 15,570,000                

การจดัการงานชลประทาน 15,570,000                

งบลงทนุ 15,570,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,570,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสะพานรถยนตค์ลองระบายน า้ D10 - 2.8R กม.

0+380 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลดอนรกั อ าเภอหนองจกิ รายการ 0 5,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 10,070,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 8,470,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ และคลองส่งน า้สาย

ซอย .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 5,800,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 2 แห่ง .โครงการ

ชลประทานปตัตานี ต าบลบา้นน า้บ่อ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองระบายน า้สายใหญ่ และคลองระบาย

สายซอย .โครงการชลประทานปตัตานี ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาปตัตานี จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 850,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการ

ชลประทานปตัตานี ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืหนา้เขือ่นทดน า้ปตัตานี .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลเมาะมาว ีอ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณหนา้ฝายบา้นพอเหมาะ .โครงการ

ชลประทานปตัตานี ต าบลทุ่งคลา้ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณหนา้ฝายหว้ยกะลาพอ .โครงการ

ชลประทานปตัตานี ต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายน า้สายตะวนัออก .โครงการ

ชลประทานปตัตานี ต าบลบางเก่า อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี รายการ 0 500,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 5,099,200                 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,078,200                 

โครงการเสริมสรา้งการบริหารการเงนิแก่สมาชกิสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 5,078,200                 

ฝึกอบรมการบริหารการเงนิแก่สมาชกิสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 5,078,200                 

งบด าเนินงาน 5,078,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,078,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 79,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 13 1,169,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่โครงการ คน 13 1,169,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,829,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 21,000                     

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 21,000                     
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ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21,000                     

งบลงทนุ 21,000                     

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 750,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 750,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 750,000                   

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 750,000                   

งบลงทนุ 750,000                   

ครุภณัฑ์ 750,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภูม ิ

(Refrigerated Centrifuge) แบบตัง้โตะ๊ ต าบลแหลมโพธิ์ อ  าเภอยะหริ่ง เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้บริสุทธิ์ DI water ต าบลแหลมโพธิ์ อ  าเภอ

ยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 450,000                      

กรมปศุสตัว ์ 3,026,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,026,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 3,026,000                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 3,010,000                 

งบลงทนุ 3,010,000                 

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,162,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,162,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอ ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,162,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 64,542,200                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,900,000                 

โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,900,000                 

ส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,900,000                 

งบลงทนุ 3,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,900,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกขา้ว จงัหวดัปตัตานี ไร่ 3000 3,900,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,915,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 9,915,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 9,830,000                 

งบลงทนุ 9,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,830,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,830,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัปตัตานี กลา้ 2000000 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัปตัตานี กลา้ 1300000 1,326,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 3870 5,204,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 85,000                     

งบลงทนุ 85,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 85,000                        

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัปตัตานี ไร่ 50 85,000                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 50,727,200                

โครงการพฒันาแหลง่น า้ชมุชน 6,800,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ชมุชน 6,800,000                 

งบลงทนุ 6,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,800,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,800,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้พรอ้มระบบท่อส่งน า้ บา้นภูมปีอเนาะ 

หมู่ 4 ต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 6,800,000                    

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 427,200                   

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 427,200                   

งบลงทนุ 427,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 427,200                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชา้งใหต้ก อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปากลอ่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นนอก อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี บ่อ 4 71,200                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตะโละกาโปร ์อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี บ่อ 6 106,800                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 43,500,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 43,500,000                

งบลงทนุ 43,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,500,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 43,500,000                   

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่จงัหวดัปตัตานี หมู่ 9 

ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นวอชา หมู่ 6 ต าบลหนองแรต อ าเภอยะ

หริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นปาหลวง หมู่ 3 ต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นละหาร หมู่ 8 ต าบลแป้น อ าเภอ

สายบุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นพ่อมิง่ หมู่ 3 ต าบลพ่อมิง่ อ าเภอปานาเระ

 จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้ บา้นดนิแดง หมู่ 5 ต าบลยามู อ าเภอยะ

หริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 7,000,000                    

กรมวชิาการเกษตร 36,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,000                     

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 20,000                     

วจิยัและพฒันา 20,000                     

งบลงทนุ 20,000                     

ครุภณัฑ์ 20,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: สมดุคู่มอืเทยีบส ีต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 16,000                     

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า 1,130 ลติรต่อ

นาท ีต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 16,000                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 205,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 205,600                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 205,600                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 205,600                   

งบลงทนุ 205,600                   

ครุภณัฑ์ 75,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 75,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

ปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 28,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอ

เมอืงปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 47,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 130,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 130,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้าย ส านกังานเกษตรอ าเภอเมอืงปตัตานี ต าบลรู

สะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 130,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4,774,500                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 2,723,700                 

โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 46,200                     

สนบัสนุนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสนิคา้เกษตรในสหกรณ์ 46,200                     

งบอดุหนุน 46,200                     

ครุภณัฑก์ารเกษตร 46,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรมายอ จ ากดั ต าบลมายอ 

อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ในการจดัหาเครื่องวดัความชื้นเมลด็พนัธุ ์ช่วง เครื่อง 1 15,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรพฒันาพื้นที่พรุแฆแฆ จ ากดั

 ต าบลบางเก่า อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ในการจดัหาเครื่องวดัความชื้น

เมลด็พนัธุ ์ช่วงการวดั 1 - 40% เครื่อง 1 15,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนกลุม่เกษตรกรท านาปะกาฮารงั ต าบลปะกาฮา

รงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ในการจดัหาเครื่องวดัความชื้นเมลด็

พนัธุ ์ช่วงการวดั 1 - 40% เครื่อง 1 15,400                        

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 2,677,500                 

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 2,677,500                 

งบอดุหนุน 2,677,500                 

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,677,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์ผูเ้ลี้ยงกุง้จงัหวดัปตัตานี จ ากดั ต าบล

สะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ในการจดัหารถหอ้งเยน็ 12 ลอ้ คนั 1 2,677,500                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 156,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 156,000                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 156,000                   

งบอดุหนุน 156,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 156,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 156,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,894,800                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 1,894,800                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,863,800                 

งบลงทนุ 1,863,800                 

ครุภณัฑ์ 1,048,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 200,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัปตัตานี ต าบลรู

สะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 6 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

ปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 80,400                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี คนั 1 848,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 815,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 815,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเกบ็พสัดุ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัปตัตานี

 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 194,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหลก็ลานจอดรถ ส านกังาน

สหกรณ์จงัหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 620,500                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 31,000                     

งบลงทนุ 31,000                     

ครุภณัฑ์ 31,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 31,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 36,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 36,800                     

จดัทีด่นิ 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะ

บารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัปตัตานี  ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัปตัตานี  ต าบลสะบารงั อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 11,000                        

กรมการขา้ว 120,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 120,000                   

การวจิยัและพฒันาขา้ว 120,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)   ต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั เครื่อง 4 120,000                      

กระทรวงคมนาคม 1,474,646,700            

กรมเจา้ทา่ 145,152,200              

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 60,000,000                

โครงการพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 60,000,000                

พฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ชายฝัง่ทะเลที่

ร่องน า้ปตัตานี อ.เมอืงปตัตานี จ.ปตัตานี เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 1000000 60,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 24,600,000                

โครงการสนบัสนุนการปรบัปรุงทา่เทยีบเรือปตัตานี 24,600,000                

การปรบัปรุงและพฒันาทา่เทยีบเรือปตัตานี 24,600,000                

งบลงทนุ 24,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,600,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 8,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาความเหมาะสม และส ารวจออกแบบ เพือ่พฒันา

ท่าเทยีบเรือในอ่าวปตัตานี ต.บานา อ.เมอืงปตัตานี จ.ปตัตานี 0 8,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงท่าเรือสนิคา้ชายฝัง่ปตัตานี ต.บานา อ.

เมอืงปตัตานี จ.ปตัตานี แห่ง 1 16,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 60,452,200                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 60,452,200                

ก่อสรา้งทา่เรือ 60,452,200                

งบลงทนุ 60,452,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,452,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 60,452,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงแผงกนัคลืน่ ที่จอดพกัเรือท่าเทยีบเรือปตัตานี 

และปรบัปรุงพื้นที่หลงัท่า จ.ปตัตานี แห่ง 0 60,452,200                   

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมิ

แล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 671,417,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 461,000,000              

โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 394,000,000              

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 394,000,000              

งบลงทนุ 394,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 394,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 394,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางเลีย่งเมอืงปตัตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 

418 (บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริ่ง จ.ปตัตานี กม. 2.1 394,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายทางเลีย่งเมอืงปตัตานี ตอน แยกทางหลวง

หมายเลข 418 (บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 จ.ปตัตานี กม. 2.1 78,000,000                   

รายการระดบัที2่: สายทางเลีย่งเมอืงปตัตานี ตอน แยกทางหลวง

หมายเลข 418 (บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 จ.ปตัตานี กม. 2.15 80,000,000                   

รายการระดบัที2่: สายทางเลีย่งเมอืงปตัตานี ตอน แยกทางหลวง

หมายเลข 418 (บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 จ.ปตัตานี กม. 2.95 80,000,000                   

รายการระดบัที2่: สายทางเลีย่งเมอืงปตัตานี ตอน แยกทางหลวง

หมายเลข 418 (บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 จ.ปตัตานี กม. 3.5 78,000,000                   

รายการระดบัที2่: สายทางเลีย่งเมอืงปตัตานี ตอน แยกทางหลวง

หมายเลข 418 (บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 จ.ปตัตานี กม. 3.5 78,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 50,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ดอนรกั - บอืแน ตอน 1 จ. กม. 4.4 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ดอนรกั - บอืแน ตอน 2 จ. กม. 5 25,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 17,000,000                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 17,000,000                

งบลงทนุ 17,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4092 ตอน จะรงัตาดง - มายอ 

ตอน 1 จ.ปตัตานี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4092 ตอน จะรงัตาดง - มายอ 

ตอน 2 จ.ปตัตานี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4157 ตอน ปะเสยะวอ - ปะนาเระ

 จ.ปตัตานี แห่ง 1 11,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 33,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมใหม้คีวามเชื่อมโยงและมมีาตรฐานท ัง้ทางบก และทาง

อากาศ 33,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 33,000,000                

งบลงทนุ 33,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 33,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาจวก - ดอนรกั จ. แห่ง 1 33,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 165,117,100              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 140,104,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 140,104,000              

งบลงทนุ 140,104,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 140,104,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 140,104,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงปตัตานี กม. 475 41,400,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน สายบุรี - กะรุบ ีจ.ปตัตานี แห่ง 1 5,888,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4071 ตอน วงัพญา - พเิทน ตอน 1 แห่ง 1 9,952,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4071 ตอน วงัพญา - พเิทน ตอน 2 แห่ง 1 9,063,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 409 ตอน นาเกตุ - ป่าพอ้ ตอน 2 จ. แห่ง 1 6,665,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บราโอ - ยะลา จ.ปตัตานี แห่ง 1 8,320,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4168 ตอน ปะลกุาสาเมาะ - ตะโละ

ดอืรามนั จ.ปตัตานี แห่ง 1 6,016,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 409 ตอน นาเกตุ - ป่าพอ้ ตอน 1 จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ปตัตานี - บราโอ จ.ปตัตานี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอน มายอ - ปะนาเระ จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4157 ตอน ละหาร - ทุ่งนอ้ย จ. แห่ง 1 11,800,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 25,013,100                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 22,013,200                

งบลงทนุ 22,013,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,013,200                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,013,200                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4061 ตอน มายอ - ปะนาเระ จ. แห่ง 1 1,932,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4074 ตอน กะลาพอ - ปากู จ. แห่ง 1 1,534,600                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 409 ตอน นาเกตุ - ป่าพอ้, สาย

ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอน ยะรงั - มายอ และสายทางหลวงหมายเลข 

4061 ตอน มายอ - ปะนาเระ จ. ปตัตานี แห่ง 3 1,299,600                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บราโอ - ยะลา ตอน 1 

จ. ปตัตานี แห่ง 1 708,500                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 418 ตอน งาแม่ - มะพรา้วตน้

เดยีว และสายทางหลวงหมายเลข 418 ตอน มะพรา้วตน้เดยีว - ยโุป ตอน แห่ง 2 714,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 418 ตอน งาแม่ - มะพรา้วตน้

เดยีว และสายทางหลวงหมายเลข 418 ตอน มะพรา้วตน้เดยีว - ยโุป ตอน แห่ง 2 852,600                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 418 ตอน งาแม่ - มะพรา้วตน้

เดยีว และสายทางหลวงหมายเลข 418 ตอน มะพรา้วตน้เดยีว - ยโุป ตอน แห่ง 2 1,977,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ดอนรกั - บอืแน ตอน 1

 จ. ปตัตานี แห่ง 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ดอนรกั - บอืแน ตอน 2

 จ. ปตัตานี แห่ง 1 3,645,100                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาจวก - ดอนรกั ตอน 

1 จ. ปตัตานี แห่ง 1 1,675,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาจวก - ดอนรกั ตอน 

2 จ. ปตัตานี แห่ง 2 912,200                      
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาจวก - ดอนรกั, สาย

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ดอนรกั - บอืแน, , สายทางหลวงหมายเลข 42

 ตอน บอืแน - ทุ่งคลา้, สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ทุ่งคลา้ - มะนงัดา

ล า และสายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน มะนงัดาล า - กอตอ จ. ปตัตานี แห่ง 5 1,074,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ปาแด - เกาะเปาะ ตอน 

2 จ. ปตัตานี แห่ง 1 2,117,800                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ปาแด - เกาะเปาะ ตอน 

4 จ. ปตัตานี แห่ง 1 716,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ปาแด - เกาะเปาะ, สาย

ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน เกาะเปาะ - มะพรา้วตน้เดยีว, สายทางหลวง

หมายเลข 410 ตอน บราโอ - ยะลา, สายทางหลวงหมายเลข 4092 ตอน จะ

รงัตาดง - มายอ และสายทางหลวงหมายเลข 4167 ตอน ป่าไหม ้- ไทรทอง แห่ง 5 2,154,800                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 2,249,900                 

งบลงทนุ 2,249,900                 

ครุภณัฑ์ 2,249,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. จ.ปตัตานี คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. จ.ปตัตานี เครื่อง 1 65,000                        

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 750,000                   

งบลงทนุ 750,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 750,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 750,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาจวก - ดอนรกั ตอน 

1 จ. ปตัตานี แห่ง 1 750,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 12,299,900                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,949,900                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,949,900                 

งบลงทนุ 7,949,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,949,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,949,900                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน สายบุรี - กะรุบ ีจ. แห่ง 2 883,400                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4074 ตอน กะลาพอ - ปากู ตอน

 1 จ. ปตัตานี แห่ง 4 1,766,800                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4074 ตอน กะลาพอ - ปากู ตอน

 2 จ. ปตัตานี แห่ง 1 441,700                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4092 ตอน จะรงัตาดง - มายอ จ. แห่ง 4 1,766,800                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4157 ตอน ปะเสยะวอ - ปะนาเระ

 จ. ปตัตานี แห่ง 2 883,400                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4167 ตอน ป่าไหม ้- ไทรทอง จ. แห่ง 4 1,766,800                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4334 ตอน ทางเขา้บางมะรวด จ. แห่ง 1 441,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 656,706,800              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 75,700,000                

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 75,700,000                

ก่อสรา้งและอ านวยความปลอดภยัทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 75,700,000                

งบลงทนุ 75,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,700,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 23,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.42 - บ.สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปตัตานี กม. 0.65 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.จอืแรนิบง - บ.แนบุ (ตอนที่ 2) อ.หนองจกิ กม. 5.1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.ปน.4015 - หาดแฆแฆ (ตอนที่ 2) อ.

ปะนาเระ จ.ปตัตานี กม. 3.5 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.409 - น า้ตกทรายขาว (ตอนที่ 3) อ.โคก

โพธิ์ จ.ปตัตานี กม. 0.67 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 52,200,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2026 แยก ทล.

42 - บ.เจาะกะพอ้ อ.สายบุร,ี กะพอ้ จ.ปตัตานี แห่ง 3 15,600,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2065 แยก ทล.

42 - บ.ท่าขา้ม อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี แห่ง 3 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2020 แยก ทล.

42 - บ.บาซากาจ ิอ.ยะหริ่ง, มายอ, ยะรงั จ.ปตัตานี แห่ง 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2044 แยก ทล.

42 - บ.กาเยาะมาตี อ.สายบุรี จ.ปตัตานี แห่ง 1 6,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.4017 แยก ทล.

4061 - บ.น า้บ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี แห่ง 1 6,700,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 78,728,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 6,468,000                 

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 6,468,000                 

งบลงทนุ 6,468,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,468,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 6,468,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองหนองปู อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี ม. 140 6,468,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 53,410,000                

ขยายความกวา้งสะพาน 53,410,000                

งบลงทนุ 53,410,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,410,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 53,410,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ปน.2065 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นท่าขา้ม อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ปน.2061 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปตัตานี แห่ง 3 16,470,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ปน.2013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นท่ายาลอ อ.เมอืง จ.ปตัตานี แห่ง 1 21,940,000                   

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 18,850,000                
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ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 18,850,000                

งบลงทนุ 18,850,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,850,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,850,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ปน.2062 แยก

ทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นแหลมตาช ีอ.ยะหริ่ง จ.ปตัตานี แห่ง 1 8,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ปน.3011 แยก

ทางหลวงหมายเลข 409 - บา้นปรีก ีอ.โคกโพธิ์, แม่ลาน จ.ปตัตานี แห่ง 1 9,950,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 207,590,000              

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม 207,590,000              

ปรบัปรุงและอ านวยความปลอดภยัเพือ่ส่งเสริมการตลาดดา้นการทอ่งเทีย่ว 207,590,000              

งบลงทนุ 207,590,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 207,590,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 182,590,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.42 - บา้นบางเขา อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี กม. 7 25,590,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.42 - สีแ่ยกสะพานปลา ต.บานา

 อ.เมอืง จ.ปตัตานี กม. 3.232 157,000,000                 

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นบาซาเอ อ.โคกโพธิ์, หนองจกิ, ยะรงั จ.ปตัตานี แห่ง 1 25,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 223,421,800              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 7,060,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 3,590,000                 

งบลงทนุ 3,590,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,590,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,590,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองธรรมชาติ อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี ม. 20 3,590,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 3,470,800                 

งบลงทนุ 3,470,800                 

ครุภณัฑ์ 70,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทปตัตานี ชดุ 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,400,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,400,000                    

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

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 193,711,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 193,711,000              

งบลงทนุ 193,711,000              

ครุภณัฑ์ 7,933,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,233,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทปตัตานี คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนและแรงระเบดิ แขวงทางหลวง

ชนบทปตัตานี คนั 1 4,419,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 2,700,000                    

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 185,778,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 185,778,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ปน.006 สะพานเฉลมิพระเกยีรติ อ.เมอืง จ. แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นขา่ลงิ อ.สายบุร,ี ทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี แห่ง 1 3,861,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 410

 - บา้นดูวา อ.ยะรงั, มายอ จ.ปตัตานี แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นยะรงั อ.หนองจกิ, ยะรงั จ.ปตัตานี แห่ง 1 1,057,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ปน.006 สะพานเฉลมิพระเกยีรติ อ.เมอืง จ. แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นบาซากาจ ิอ.ยะหริ่ง, มายอ, ยะรงั จ.ปตัตานี แห่ง 1 1,179,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.2023 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นลาเกาะ อ.ยะหริ่ง, มายอ จ.ปตัตานี แห่ง 1 2,070,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นดูวา อ.ยะหริ่ง, มายอ จ.ปตัตานี แห่ง 1 776,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.2062 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นแหลมตาช ีอ.ยะหริ่ง จ.ปตัตานี แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นพ่อมิง่ อ.สายบุร,ี ปะนาเระ จ.ปตัตานี แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นส าเภา อ.ยะหริ่ง, ปะนาเระ จ.ปตัตานี แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นกาเยาะมาตี อ.สายบุรี จ.ปตัตานี แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.2061 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปตัตานี แห่ง 1 2,141,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นชา้งไหต้ก อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี แห่ง 1 626,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.2026 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นเจาะกะพอ้ อ.สายบุร,ี กะพอ้ จ.ปตัตานี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 409

 - บา้นมว้งเตี่ย อ.โคกโพธิ์, แม่ลาน, หนองจกิ จ.ปตัตานี แห่ง 1 853,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นควนคูหา อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.3071 แยกทางหลวงหมายเลข 410

 - บา้นภูม ีอ.เมอืง, ยะรงั, ยะหริ่ง จ.ปตัตานี แห่ง 1 3,525,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.2070 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นปรงั อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.5053 เชือ่มถนนเทศบาลต าบลรูสะ

มแิล - สวนสมเด็จฯ อ.เมอืง จ.ปตัตานี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.5053 เชือ่มถนนเทศบาลต าบลรูสะ

มแิล - สวนสมเด็จฯ อ.เมอืง จ.ปตัตานี แห่ง 1 9,000,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 410

 - บา้นลาเกาะ อ.ยะรงั, มายอ จ.ปตัตานี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปน.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นท่าชา้ง อ.สายบุร,ี ไมแ้ก่น จ.ปตัตานี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปน.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บา้นโคก

โพธิ์ อ.หนองจกิ, โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี กม. 2.3 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปน.2043 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นปา

แด อ.โคกโพธิ์, หนองจกิ จ.ปตัตานี กม. 2.3 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทปตัตานี กม. 563 20,590,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปน.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นท่า

ยาลอ อ.เมอืง, หนองจกิ จ.ปตัตานี แห่ง 1 24,800,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 22,650,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 21,603,100                

งบลงทนุ 21,603,100                

ครุภณัฑ์ 700,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุท าความสะอาดป้ายจราจรและอปุกรณ์อ านวยความ

ปลอดภยั แขวงทางหลวงชนบทปตัตานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร แขวงทาง

หลวงชนบทปตัตานี ชดุ 1 500,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,903,100                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,903,100                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.5049 แยกทาง

หลวงชนบท ปน.2043 - บา้นพทุธนิมติร อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี แห่ง 4 270,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 43 - บา้นโคกโพธิ์ อ.หนองจกิ, โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี แห่ง 4 280,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.3014 แยกทาง

หลวงหมายเลข 409 - บา้นม่วงเตี้ย อ.โคกโพธิ์, แม่ลาน, หนองจกิ จ.ปตัตานี แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.3054 แยกทาง

หลวงหมายเลข 410 - บา้นแลแวะ อ.ยะรงั, ทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี แห่ง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.3058 แยกทาง

หลวงหมายเลข 409 - เขือ่นปตัตานี อ.โคกโพธิ์, ยะรงั จ.ปตัตานี แห่ง 13 750,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2064 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นปุหรน อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.3084 แยกทาง

หลวงหมายเลข 409 - บา้นตาแปด อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี แห่ง 14 1,430,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นพ่อมิง่ อ.สายบุร,ี ปะนาเระ จ.ปตัตานี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4071 - บา้นน า้ใส อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2023 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นลาเกาะ อ.ยะหริ่ง, มายอ จ.ปตัตานี แห่ง 1 1,885,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.3084 แยกทาง

หลวงหมายเลข 409 - บา้นตาแปด อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี แห่ง 3 2,310,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.3054 แยกทาง

หลวงหมายเลข 410 - บา้นแลแวะ อ.ยะรงั, ทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นบาซากาจ ิอ.ยะหริ่ง, มายอ, ยะรงั จ.ปตัตานี แห่ง 1 2,500,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 3,708,100                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทปตัตานี แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 71,267,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 10,560,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 10,560,000                

งบลงทนุ 10,560,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,560,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,560,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปน.

2007 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นยะรงั อ.หนองจกิ, ยะรงั จ.ปตัตานี แห่ง 3 3,840,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปน.

2010 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นบาซาเอ อ.โคกโพธิ์, หนองจกิ, ยะรงั แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปน.

2016 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นส าเภา อ.ยะหริ่ง, ปะนาเระ จ.ปตัตานี แห่ง 2 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปน.

2020 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นบาซากาจ ิอ.ยะหริ่ง, มายอ, ยะรงั แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปน.

2068 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นท่ากูโบ อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี แห่ง 2 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปน.

3057 แยกทางหลวงหมายเลข 410 - บา้นดูวา อ.ยะรงั, มายอ จ.ปตัตานี แห่ง 1 960,000                      

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 23,807,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 23,807,000                

งบลงทนุ 23,807,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,807,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 23,807,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.

2023 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นลาเกาะ อ.ยะหริ่ง, มายอ จ.ปตัตานี แห่ง 1 1,885,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.

2024 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นดูวา อ.ยะหริ่ง, มายอ จ.ปตัตานี แห่ง 1 4,885,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.

2065 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นท่าชา้ง อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี แห่ง 3 5,655,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.

2066 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นถนน อ.มายอ จ.ปตัตานี แห่ง 1 1,885,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.

2067 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นตนัหยง อ.ยะหริ่ง จ.ปตัตานี แห่ง 1 1,885,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.

3071 แยกทางหลวงหมายเลข 410 - บา้นภูม ีอ.เมอืง, ยะรงั, ยะหริ่ง จ. แห่ง 1 1,885,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.

3057 แยกทางหลวงหมายเลข 410 - บา้นดูวา อ.ยะรงั, มายอ จ.ปตัตานี แห่ง 2 3,770,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปน.

6072 บา้นลานควาย - บา้นละหารยามู อ.ยะรงั จ.ปตัตานี แห่ง 1 1,957,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 17,100,000                
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ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 17,100,000                

งบลงทนุ 17,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,100,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,100,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ปน.2005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นท่าชา้ง อ.สายบุร,ี ไมแ้ก่น จ.ปตัตานี แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ปน.2033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นพ่อมิง่ อ.สายบุร,ี ปะนาเระ จ.ปตัตานี แห่ง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ปน.2043 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นปาแด อ.โคกโพธิ์, หนองจกิ จ.ปตัตานี แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ปน.3002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 410 - บา้นลาเกาะ อ.ยะรงั, มายอ จ.ปตัตานี แห่ง 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ปน.5069 แยกทาง

หลวงชนบท ปน.2020 - บา้นบากง อ.ยะหริ่ง จ.ปตัตานี แห่ง 1 3,200,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 19,800,000                

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 19,800,000                

งบลงทนุ 19,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,800,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,800,000                   

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย ปน.2003 แยกทางหลวง

หมายเลข 43 - บา้นโคกโพธิ์ อ.หนองจกิ, โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย ปน.2010 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - บา้นบาซาเอ อ.โคกโพธิ์, หนองจกิ, ยะรงั จ.ปตัตานี แห่ง 1 9,900,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 92,171,400                

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 25,264,400                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 789,200                   

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

งบด าเนินงาน 789,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 789,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ

อนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 62,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        



24 / 119

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 14,800,000                

โครงการบูรณาการการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 23 จงัหวดั 14,800,000                

บูรณาการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 23 จงัหวดั 14,800,000                

งบรายจ่ายอื่น 14,800,000                

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่โดยวธิกีารปกั

ไมไ้ผ่ชะลอความรุนเเรงของคลืน่ในชายฝัง่ที่เป็นหาดโคลน จงัหวดัปตัตานี เมตร 3700 14,800,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 9,675,200                 

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 9,675,200                 

บริหารจดัการทรพัยากรทางทะเล 7,694,100                 

งบรายจ่ายอื่น 7,694,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าและวางปะการงัเทยีม จงัหวดัปตัตานี แท่ง 1030 7,694,100                    

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 1,981,100                 

งบลงทนุ 1,981,100                 

ครุภณัฑ์ 1,534,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,534,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 206 ต าบล

รูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ล  า 1 484,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 212 ต าบล

รูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ล  า 1 1,050,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 446,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 446,600                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัปตัตานี ไร่ 310 359,600                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัปตัตานี กลา้ 30000 87,000                        

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 3,302,800                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,302,800                 

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 1,415,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 1,415,000                 

งบลงทนุ 1,415,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,415,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นวงักวา้ง  หมู่ที่ 5 

ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,415,000                    

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 1,887,800                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,887,800                 

งบลงทนุ 1,887,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,887,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนาใน หมู่ที3่ ต าบลมะกรูด อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 1,324,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,324,700                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 1,324,700                 
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อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 257,000                   

งบลงทนุ 257,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 257,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 257,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัปตัตานี กโิลเมตร 50 257,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,067,700                 

งบลงทนุ 1,067,700                 

ครุภณัฑ์ 1,067,700                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,067,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 15 240,000                      

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

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 3 18,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 22 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 6 25,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีจงัหวดัปตัตานี เครื่อง 3 51,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 6 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดั เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) เครื่อง 13 100,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัปตัตานี ชดุ 25 95,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 6,200                         

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 59,880,800                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 59,880,800                

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการขยะในระดบัจงัหวดั 59,880,800                

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการขยะ 59,880,800                

งบอดุหนุน 59,880,800                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 59,880,800                   

รายการระดบัที1่: การเพิม่ประสทิธภิาพระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบครบ

วงจร เทศบาลเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 59,880,800                   

กรมป่าไม ้ 2,398,700                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 348,000                   

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 348,000                   

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 348,000                   

งบรายจ่ายอื่น 348,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัปตัตานี หมู่บา้น 4 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัปตัตานี หมู่บา้น 15 300,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,050,700                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 2,050,700                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 370,200                   

งบลงทนุ 370,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 370,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 370,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัปตัตานี กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัปตัตานี กลา้ 20000 152,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัปตัตานี กโิลเมตร 5 25,700                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัปตัตานี ไร่ 50 47,500                        

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,680,500                 

งบลงทนุ 1,680,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,680,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,680,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัปตัตานี กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัปตัตานี กโิลเมตร 7 36,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัปตัตานี ไร่ 1202 589,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัปตัตานี กลา้ 37000 281,200                      

กระทรวงพลงังาน 1,500,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 1,500,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,500,000                 

โครงการส่งเสริมการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยชีวีภาพ 1,500,000                 

ส่งเสริมการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยชีวีภาพ 1,500,000                 

งบอดุหนุน 1,500,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการก่อสรา้งและติดต ัง้ระบบผลติกา๊ซ

ชวีภาพจากน า้เสยีโรงงานยางพารา ภาคใตช้ายแดน ต าบลสะบารงั อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,500,000                    

กระทรวงพาณิชย์ 1,752,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 1,752,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,752,000                 

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 1,752,000                 

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 1,752,000                 

งบลงทนุ 1,752,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 464,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 464,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี แห่ง 1 464,000                      

กระทรวงมหาดไทย 1,374,914,400            
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 56,425,200                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 258,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 258,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 258,000                   

งบรายจ่ายอื่น 258,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 258,000                      

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 55,327,200                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 55,327,200                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 51,327,200                

งบลงทนุ 51,327,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,327,200                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 51,327,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมศาลากลางและภูมทิศันศ์าลากลาง

จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 51,327,200                   

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                        

กรมการปกครอง 272,301,400              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 184,250,000              

โครงการเสริมสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหแ้ก่ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 184,250,000              

เสริมสรา้งศกัยภาพของกองก าลงัประจ าถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 30,410,000                
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

งบลงทนุ 30,410,000                

ครุภณัฑ์ 25,850,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 25,850,000                   

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

ไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอ

โคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี คนั 1 1,920,000                    

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

ไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอ

ไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี คนั 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน  อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี คนั 1 2,690,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี คนั 1 2,690,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี คนั 1 2,690,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี คนั 1 2,690,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,560,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลดอนทราย อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลไมแ้ก่น อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลทุ่งพลา อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลปิยามมุงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลพเิทน อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลตรงั อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลลโุบะยไิร อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

พฒันาและบูรณาการการแกไ้ขปญัหา รวมท ัง้เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการภาครฐั 

(พฒันาประสทิธภิาพ) 153,840,000              

งบอดุหนุน 153,840,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 153,840,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ในการรกัษา

ความสงบเรียบรอ้ยและป้องกนัตนเองของประชาชนในหมู่บา้นจงัหวดั 0 153,840,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 88,051,400                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 88,051,400                

การบริหารงานอ าเภอ 88,051,400                

งบลงทนุ 88,051,400                

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัปตัตานี คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 86,763,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,384,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอเมอืงปตัตานี 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,794,800                    

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

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอยะรงั จงัหวดั แห่ง 1 2,794,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,220,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอกะพอ้ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 630,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยป์ฏบิตัิการอ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 694,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบริเวณที่วา่การอ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 608,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งละหมาดที่วา่การอ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 327,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,846,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอโคกโพธิ์ แห่ง 1 3,380,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (หวัหนา้กลุม่) อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานอเนกประสงคห์นา้ที่วา่การอ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,763,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบจ่ายน า้ประปาอ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าส่องสวา่งที่วา่การอ าเภอโคกโพธิ์ แห่ง 1 1,422,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 780,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอทุ่งยางแดง 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 451,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอฐิตวัหนอนหนา้ที่วา่การอ าเภอทุ่งยางแดง

 จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 467,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอปะนาเระ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 783,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหอ้งเกบ็พสัดุส านกัทะเบยีนอ าเภอมายอ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 705,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ที่ท  าการปกครองจงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 532,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,086,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งท างานนายอ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,071,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งศูนยป์ฏบิตัิการอ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอแม่ลาน แห่ง 1 562,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 522,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 613,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอและบา้นพกัอ าเภอไมแ้ก่น แห่ง 1 118,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฝาคูระบายน า้ที่วา่การอ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 590,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 701,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,626,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานจอดรถหนา้ที่วา่การอ าเภอสายบุรี จงัหวดั แห่ง 1 324,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคูระบายน า้ที่วา่การอ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 581,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้กองรอ้ย อส.อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 654,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 744,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 993,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงจดุตรวจที่วา่การอ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 202,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 47,158,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ขา้งหอประชมุอ าเภอกะพอ้ จงัหวดั แห่ง 1 1,530,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,344,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั แห่ง 1 519,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถดบัเพลงิที่วา่การอ าเภอโคกโพธิ์ แห่ง 1 591,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอโคก

โพธิ์ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 519,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคูระบายน า้หนา้บา้นพกันายอ าเภอโคกโพธิ์ แห่ง 1 1,347,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. รอบหอประชมุอ าเภอทุ่งยางแดง แห่ง 1 493,000                      
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04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หลงัที่วา่การอ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั แห่ง 1 296,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บริเวณโรงยมิอ าเภอทุ่งยางแดง แห่ง 1 2,973,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. หลงัหอประชมุอ าเภอทุ่งยางแดง 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 194,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. หลงักองรอ้ย อส.อ าเภอทุ่งยางแดง 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 88,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนหนิคลกุหลงับา้นพกัขา้ราชการอ าเภอทุ่งยาง

แดง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้และปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอทุ่งยางแดง แห่ง 1 515,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถหอประชมุอ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั แห่ง 1 555,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้อมยามดา้นหนา้และดา้นหลงัที่วา่การอ าเภอทุ่ง

ยางแดง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 780,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานกฬีาหนา้ที่วา่การอ าเภอปะนาเระ จงัหวดั แห่ง 1 486,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางเทา้หนา้ที่วา่การอ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,573,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารละหมาดที่วา่การอ าเภอปะนาเระ จงัหวดั แห่ง 1 1,604,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 781,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ขา้งที่วา่การอ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 282,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หนา้กองรอ้ย อส.อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 221,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเรียงหนิยาแนวบริเวณกองรอ้ย อส.อ าเภอมายอ 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 489,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกั อส. บริเวณบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการ

ปกครองจงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 928,100                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้อมยามบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 218,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานและโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอเมอืงปตัตานี

 จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,401,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนและลาน คสล. กองรอ้ย อส.อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคก์องรอ้ย อส.อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้บริเวณที่วา่การอ าเภอเมอืงปตัตานี 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,657,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้บริเวณกองรอ้ย อส.อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพื้น คสล. หลงัที่วา่การอ าเภอแม่ลาน จงัหวดั แห่ง 1 1,765,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอแม่ลาน จงัหวดั แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. กองรอ้ย อส.อ าเภอแม่ลาน จงัหวดั แห่ง 1 1,361,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 3,997,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถดบัเพลงิที่วา่การอ าเภอแม่ลาน จงัหวดั แห่ง 1 1,972,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 3,985,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บา้นพกัปลดัอ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดั แห่ง 1 544,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคูระบายน า้หอประชมุอ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 299,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหลงัคาทางเดนิที่วา่การอ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. รอบหอประชมุอ าเภอสายบุรี จงัหวดั แห่ง 1 581,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บริเวณกองรอ้ย อส.อ าเภอสายบุรี 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 693,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ศาลาละหมาดอ าเภอสายบุรี จงัหวดั แห่ง 1 107,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 227,500                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้และป้ายที่วา่การอ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 4,032,000                    

กรมการพฒันาชมุชน 890,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 890,000                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 890,000                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 890,000                   

งบลงทนุ 890,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเมอืงปตัตานี

  ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี คนั 1 814,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,000                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอโคกโพธิ์ ต าบลโคก

โพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 46,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอหนองจกิ  ต าบลตุ

ยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 29,700                        

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 9,647,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 3,500,000                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 3,500,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,147,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,147,000                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,147,000                 

งบลงทนุ 6,147,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,147,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 6,147,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโตะ๊เมาะเบา พรอ้มงานคนัดนิถมและลูกรงั

บดอดัแน่นและดาดคอนกรีตพรอ้มวางท่อระบายน า้ คสล. หมู่ที่ 4 ต าบลสะ

ก า อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 46,000 ลูกบาศก์ แห่ง 1 6,147,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 349,636,600              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 79,879,000                

โครงการพฒันาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 79,879,000                

พฒันาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 63,279,000                

งบลงทนุ 63,279,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 63,279,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 48,210,000                   
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รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชน เชือ่มระหวา่งหมู่ที่ 1 ถงึ

 หมู่ที่ 2 ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ความกวา้ง 7.00 

เมตร ความยาว 60.00 เมตร แห่ง 1 9,150,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายภายในหมู่บา้นลตุง 

บา้นลตุง หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ความกวา้ง 

4.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร แห่ง 1 4,510,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สาย 2, 5, 8 บา้นป่าสวย 

หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ความกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร แห่ง 1 4,560,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายหนา้รา้นปะยางครู

ยอด – หลงัปัม๊สหกรณ์ บา้นนาเกตุ หมู่ที่ 1 ต าบลนาเกตุ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบนควน บา้นตน้โตนด

 หมู่ที่ 1 ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ความกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 0.600 กโิลเมตร แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นแนบุ ้– โคกยา

ร่วง บา้นแนบุ ้หมู่ที่ 2 ต าบลลปิะสะโง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี 

ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร แห่ง 1 4,010,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายเลยีบคลอง

ชลประทาน ถงึทางเขา้ป่าชา้บา้นโคกปล ีหมู่ที่ 3 ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ 

จงัหวดัปตัตานี ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.110 กโิลเมตร แห่ง 1 5,030,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นบางไร่ – ทางเขา้

บา้นบางเขาประตูน า้ D2 บา้นบางไร่ หมู่ที่ 1 ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ 

จงัหวดัปตัตานี ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร แห่ง 1 6,640,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายจะรงั – ริมคลองบา้น

จะรงั บา้นจะรงั หมู่ที่ 7 ต าบลจะรงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ความ

กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร แห่ง 1 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สาย 2,5,8 บา้นโคกพนัตนั

 หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน  จงัหวดัปตัตานี ความกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร แห่ง 1 4,280,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายหลงัวดับา้นปลกัปรือ

 บา้นม่วงเตี้ย หมู่ที่ 4 ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ความ

กวา้ง 4.00 - 5.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กโิลเมตร แห่ง 1 2,080,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,069,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งถงัเกบ็น า้ใสส าหรบัโรงผลติน า้ประปา 

ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 15,069,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีฟ่ารม์ตวัอยา่งฯ 16,600,000                

งบลงทนุ 16,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,600,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,600,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที่ 9 บา้นสปีาย (ระยะที่ 2) ต าบลตาลอีายร ์ แห่ง 1 3,270,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที่ 9 บา้นลตุง (ระยะที่ 4) ต าบลแม่ลาน อ าเภอ แห่ง 1 2,430,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที่ 9 บา้นโคกหมกั (ระยะที่ 2) ต าบลดาโตะ๊ แห่ง 1 2,140,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที่ 9 บา้นดอนนา (ระยะที่ 4) ต าบลบางเขา แห่ง 1 1,230,000                    
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รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที่ 9 บา้นเคียน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 1 ต าบลพ่อมิง่

 อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,260,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที่ 9 บา้นไมแ้ก่น (ระยะที่ 2) ต าบลไมแ้ก่น แห่ง 1 1,120,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที่ 9 วดัมะกรูด (ระยะที่ 2) ต าบลมะกรูด แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที่ 9 ฟารม์ป่าตาเขยีว ต าบลท่าขา้ม และต าบล

บา้นกลาง (ระยะที่ 3) อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,150,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 233,696,600              

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 233,696,600              

ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 233,696,600              

งบลงทนุ 233,696,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 233,696,600                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 233,696,600                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัน า้ท่วมคลองกูลูวง เริ่มจากสะพานถนนพญา

เมอืง ถงึถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 42 (ฝัง่ซา้ย) หมู่ที่ 5 บา้นโคก

ส าโรง ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี ความยาว 280 เมตร แห่ง 1 8,762,700                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัน า้ท่วมคลองกูลูวง เริ่มจากสะพานถนนพญา

เมอืง ถงึถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 42 (ฝัง่ขวา) หมู่ที่ 5 บา้นโคกส าโรง

 ต าบลดอนรกั อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ความยาว 280 เมตร แห่ง 1 8,762,700                    

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้พรอ้มถนน เพือ่รองรบัอทุกภยัของเมอืง 

บริเวณพื้นที่ต าบลรูสะมแิล ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี 

ความยาว 1100 เมตร (ระยะที่ 2) แห่ง 1 21,666,700                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัการกดัเซาะปากแม่น า้ปตัตานี พรอ้มงานปรบั

ภูมทิศัน ์หมู่ที่ 6 บา้นสวนสมเด็จ ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี

 ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 28,250,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมปตัตานี อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัปตัตานี ระยะที่ 2 แห่ง 1 33,242,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ท่วมริมคลองสามคัคี (ฝัง่

ถนนสามคัคี สาย ก) บริเวณโรงพยาบาลปตัตานี ถงึ วทิยาลยัอาชวีศึกษา

ปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี ความยาว 1,035 เมตร แห่ง 1 18,073,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ท่วมริมแม่น า้ปตัตานี 

บริเวณโคง้ยะหริ่งฝัง่จะบงัติกอ และ บริเวณเขือ่นจะบงัติกอถงึสะพานเฉลมิ

พระเกยีรติ ต าบลจะบงัติกอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี ความยาว 320 แห่ง 1 8,527,100                    

รายการระดบัที1่:  โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะปากแม่น า้

ปตัตานี พรอ้มปรบัภูมทิศัน ์บา้นสวนสมเด็จ (ระยะที่ 3) ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี ความยาว 360 เมตร แห่ง 1 11,895,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เลยีบถนนสาย

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต าบลรูสะมแิล อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัปตัตานี ความยาว 725 เมตร แห่ง 1 15,617,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ท่วมริมแม่น า้ปตัตานี 

พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บริเวณชมุชนจะบงัติกอ (ตอนที่ 1)  ต าบลจะบงัติกอ

  อ าเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 450 เมตร แห่ง 1 8,436,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ท่วมริมแม่น า้ปตัตานี 

พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บริเวณชมุชนจะบงัติกอ (ตอนที่ 2)  ต าบลจะบงัติกอ

  อ าเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 450 เมตร แห่ง 1 8,498,000                    
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รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ท่วมริมแม่น า้ปตัตานี 

พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บริเวณชมุชนจะบงัติกอ (ตอนที่ 3) ต าบลจะบงัติกอ

 อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 435 เมตร แห่ง 1 8,206,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ท่วมริมคลองบอืติง (ฝัง่

ซา้ยและฝัง่ขวา) ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ความ แห่ง 1 6,274,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ท่วมริมคลองสามคัคี (ฝัง่

โรงพยาบาลปตัตานี) บริเวณโรงพยาบาลปตัตานี ถงึวทิยาลยัอาชวีศึกษา

ปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม แห่ง 1 7,066,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ท่วมบริเวณริมคลอง

กระแนรี พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี 

จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 350 เมตร แห่ง 1 4,480,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ท่วมชมุชนบา้นดอนรกั 

พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์(ฝัง่ซา้ย) บา้นดอนรกั หมู่ที่ 1 ต าบลดอนรกั อ าเภอ

หนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 350 เมตร แห่ง 1 4,786,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ท่วมชมุชนบา้นดอนรกั 

พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์(ฝัง่ขวา) บา้นดอนรกั หมู่ที่ 1 ต าบลดอนรกั อ าเภอ

หนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 350 เมตร แห่ง 1 4,746,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ท่วมริมคลองกูลูวง (ฝัง่

ซา้ยและขวา) บา้นกนัรี หมู่ที่ 4 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั

ปตัตานี ความยาวรวม 386 เมตร แห่ง 1 5,280,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่บา้นกลาง บา้นบางมะ

รวด บา้นกลาง หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี 

ความยาวรวม 150 เมตร แห่ง 1 11,047,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ท่วมริมคลองโลกาเยาะ

ฝัง่ซา้ย (ตอนที่ 2) บา้นกะลูแป หมู่ที่ 5 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี 

จงัหวดัปตัตานี ความยาวรวม 745 เมตร แห่ง 1 10,080,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 29,311,000                

โครงการทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัรูปเพือ่พฒันา 8,428,000                 

พฒันาพื้นทีด่ว้ยวธิกีารจดัรูปทีด่นิ 8,428,000                 

งบลงทนุ 8,428,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,428,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,428,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัรูปที่ดนิเพือ่พฒันาพื้นที่จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 8,428,000                    

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 20,883,000                

วางและจดัท าผงัเมอืง 17,100,000                

งบรายจ่ายอื่น 17,100,000                

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัปตัตานี ผงั 1 17,100,000                   

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 3,783,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,783,000                 

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 3,783,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,750,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 6,750,000                 

บริการดา้นช่าง 6,750,000                 

งบลงทนุ 6,750,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,750,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 6,750,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 686,014,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,059,600                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,059,600                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,059,600                 

งบลงทนุ 1,059,600                 

ครุภณัฑ์ 1,059,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 265,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 12 265,200                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 12 51,600                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 12 66,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตวั 24 40,800                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี ชดุ 12 34,800                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 24 72,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 794,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 12 794,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 12 264,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปตัตานี 

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 12 192,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปตัตานี 

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 12 108,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั ชดุ 24 91,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 24 139,200                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 684,051,300              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 20,312,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 20,312,000                

งบอดุหนุน 20,312,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,312,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 20,312,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 30 เมตร

 บา้นมะกรูด หมู่ที่ 6 ต าบลมะกรูด เทศบาลต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์

 จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 742,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 44 

เมตร บา้นแบรอ หมู่ที่ 3 ต าบลตะลโุบะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะลุ

โบะ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,648,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร 

บา้นป่าม่วง หมู่ที่ 4 ต าบลมะนงัดาล า องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะนงัดา

ล า อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,992,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 25 เมตร 

ยาว 40 เมตร บา้นบน หมู่ที่ 2 ต าบลปะเสยะวอ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,303,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 45 เมตร ยาว 65 

เมตร บา้นเปาะมูเร็ง หมู่ที่ 1 ต าบลกอล า องคก์ารบริหารส่วนต าบลกอล า

 อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,234,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นสามยอด หมู่ที่ 8 ต าบลโคกโพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก

โพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นจาแบปะ หมู่ที่ 4 ต าบลระแวง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลระแวง้

 อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,367,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาฟตุซอล กวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร หมู่ที่ 3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะก า ต าบลมายอ อ าเภอมายอ แห่ง 1 2,809,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์กวา้ง 25 เมตร ยาว 

42 เมตร บา้นสะก า หมู่ที่ 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระหวะ ต าบลมา

ยอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,717,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 282,290,000              

การแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 282,290,000              

งบอดุหนุน 282,290,000              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 282,290,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัชดเชยรายไดท้ี่ลดลงจากเหตุการณ์

ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 705725 282,290,000                 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 141,824,800              

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 9,866,000                 

งบอดุหนุน 9,866,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,866,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 9,866,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งงานเรียงหนิยาแนวแหลง่น า้สาธารณะ (แนว

ขอบสระเกบ็น า้) หมู่ที่ 2 บา้นศาลาบูด ีและหมู่ที่ 4 บา้นกูบงับาเดาะ 

ต าบลสะก า องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะก า อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 9,866,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 131,958,800              

งบอดุหนุน 131,958,800              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 131,958,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 131,958,800                 



38 / 119

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

พรอ้มถงัเกบ็น า้ ความจ ุ30 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 1 บา้นมะกอ ต าบล

ปลอ่งหอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลอ่งหอย อ าเภอกะพอ้ จงัหวดั แห่ง 1 2,972,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 2 บา้นโพธิ์ ต าบลมะกรูด เทศบาลต าบลมะกรูด อ าเภอโคก แห่ง 1 3,325,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

ชมุชนสามแยกตุปะ หมู่ที่ 5 บา้นตุปะ ต าบลควนโนรี องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,784,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 6 บา้นทุ่งยาว ต าบลโคกโพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกโพธิ์ 

อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,227,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นคลองชา้ง ต าบลนาเกตุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเกตุ 

อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นยางแดง ต าบลนาประดู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาประดู่ 

อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,192,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 6 บา้นปากลอ่ ต าบลปากลอ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากลอ่ 

อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,798,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นป่าบอน ต าบลป่าบอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,719,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นปูลา ต าบลน า้ด า องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ด า อ าเภอทุ่ง

ยางแดง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,770,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 1 บา้นขา่ลงิ ต าบลพเิทน ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพเิทน อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นคลอง ต าบลดอน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน

 อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นโตะ๊ซา ต าบลท่าน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าน า้ อ าเภอ

ปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,780,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 2 บา้นกระเสาะ ต าบลกระเสาะ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระเสาะ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นกาแลตือเงาะ ต าบลกระหวะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระ

หวะ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,930,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นแขนทา้ว ต าบลเกาะจนั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะจนั 

อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,778,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นดูวา ต าบลถนน ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลถนน อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 3,723,600                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 1 บา้นบูดน ต าบลปะโด ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะโด อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 4,209,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 5 บา้นปาลสั ต าบลลางา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลลางา อ าเภอมา แห่ง 1 1,897,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นคลองโตะ๊เนาะ ต าบลสะก า  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะก า 

อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,840,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นสาคอ ต าบลสาคอบน ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาคอบน อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น สายถนนคลอง

ชลประทาน-วงเวยีนหนา้ มอ. และแยกเขา้ถนนจรูญส าราญ หมู่ที่ 1 บา้น

รูสะมแิล ต าบลรูสะมแิล เทศบาลต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี แห่ง 1 2,998,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก ซอยประปา ถนนยะรงั ต าบลจะบงัติกอ เทศบาลเมอืง

ปตัตานี อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นสระมาลา ต าบลคลองมานิง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองมานิง อ าเภอเมอืงปตัตานี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นกาฮง ต าบลบาราเฮาะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,536,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นสุหงากาล ีต าบลปูยดุ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปูยดุ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 5 บา้นวงักวา้ง (ตน้มะขาม) ต าบลป่าไร่ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จงัหวดั แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นม่วงใหญ่ ต าบลม่วงเตี้ย ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 3 บา้นท าเนียบ (บา้นม่วงหวาน) ต าบลแม่ลาน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,786,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 1 บา้นเปาะมูเร็ง ต าบลกอล า องคก์ารบริหารส่วนต าบลกอล า 

อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 3,830,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นโสร่ง ต าบลยะรงั ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาตูม อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นกาแลสะนอ ต าบลคลองใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง

ใหม่ อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,771,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นดูซงปนัยงั ต าบลเมาะมาว ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมาะมาวี

 อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,148,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บา้นกรือเซะ ต าบลยะรงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลยะ

รงั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,771,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นจอืโระ๊ ต าบลระแวง้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลระแวง้ อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นปายอกะลูแว ต าบลวดั ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นยามูเซง็ ต าบลสะนอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะนอ อ าเภอ

ยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,771,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นตอหลงั ต าบลตอหลงั ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลตอหลงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 2 ชมุชนตลาด ต าบลมะนงัยง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลตนัหยง อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดเลก็ มสัยดิบอืเจาะ หมู่ที่ 1 ชมุชนบอืเจาะ ต าบลบางปู  เทศบาล

ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่มาก หนา้ที่วา่การอ าเภอยะหริ่ง หมู่ที่ 1 บา้นกลาง ต าบลยามู 

เทศบาลต าบลยะหริ่ง อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,825,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นจะรงั ต าบลจะรงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะรงั อ าเภอยะ แห่ง 1 2,788,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นตนัหยงดาลอ ต าบลตนัหยงดาลอ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ตนัหยงดาลอ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,904,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นโตะ๊ตีเต ต าบลบาโลย ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโลย อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นริมคลอง ต าบลมะนงัยง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะนงัยง อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 ที่ต ัง้กูแบจูโซะ๊ บา้นดนิแดง ต าบลยามู ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นก าปงบูด ีต าบลแหลมโพธิ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมโพธิ์ อ  าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นซอืบอืแร ต าบลบอืเระ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบอืเระ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 7 บา้นลุม่ ต าบลปะเสยะวอ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,956,100                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นปละโละ๊ (อาคารอนุบาล ร.ร.ตรับยีะห)์ ต าบลมะนงัดาล า  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะนงัดาล า อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,905,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นบาโง ต าบลเกาะเปาะ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 5,100,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นเกาะหมอ้แกง ต าบลท่าก าช า ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจกิ จงัหวดั แห่ง 1 2,869,900                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,872,700                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,872,700                 

งบอดุหนุน 1,872,700                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,872,700                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,872,700                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ปากน า้ เทศบาลเมอืงปตัตานี  อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกะ

มยิอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะมยิอ  อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

แหลมนก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบานา  อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นปาเระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาราโหม  อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นยอื

โมะ๊ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะกาฮะรงั  อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดินู

รุลลตุฟี เทศบาลต าบลรูสะมแิล  อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ตนัหยงลโุละ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตนัหยงลโุละ  อ าเภอเมอืงปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ตะลโุบะ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะลโุบะ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลปู

ยดุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปูยดุ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะรุบ ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลกะรุบ ี อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะโละดอืรามนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะ

โละดอืรามนั  อ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลอ่งหอย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลอ่ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สามยอด องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกโพธิ์  อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บางโกระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโกระ  อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

คอ้ใต ้เทศบาลต าบลมะกรูด  อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ดารุสลาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าบอน  อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลนาประดู่ เทศบาลต าบลนาประดู่  อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

นาประดู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาประดู่  อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปา

แดปาลสั องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากู  อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่า

มะพรา้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลพเิทน  อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

น า้ด า องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ด า  อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เกาะ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนอก  อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

มสัยดิอลัตกัวา เทศบาลต าบลพ่อมิง่  อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้

บ่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นน า้บ่อ  อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลปะนาเระ เทศบาลต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

บางมะรวด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นลา

เกาะ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะจนั  อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

บูดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะโด  อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้

ใส องคก์ารบริหารส่วนต าบลลโุบะยไิร  อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบา

ตะกูโบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาคอบน  อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

นูรยนันะห ์เทศบาลต าบลมายอ  อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

สะก า  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะก า  อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงักวา้ง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าไร่  อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกู

แปปูยู องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงเตี้ย  อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

แม่ลาน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ละเวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนทราย  อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ไทรทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรทอง  อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลละหาร  อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ลานชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะบิ้ง  อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ดารนอบิาดะห ์(โตะบาลา) องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะดุนง  อ าเภอสาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปา

ตาตีมอ เทศบาลเมอืงตะลบุนั  อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกอ

ล า  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกอล า  อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นจา

เราะบองอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาตูม  อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ประจนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลประจนั  อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นชามู

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปิตูมดุ ี อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตน้

ทุเรียน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลยะรงั  อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นจา

แบปะ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลระแวง้  อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ศาลาสอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะดาวา  อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสะ

นอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะนอ  อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดั  อ าเภอยะรงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะรงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะรงั  อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ก าปงบูด ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมโพธิ์  อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

บา้นบากง องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาลอีายร ์ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

เวาหะย ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโลย  อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลยะหริ่ง เทศบาลต าบลยะหริ่ง  อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลตอหลงั เทศบาลต าบลตอหลงั  อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลตนัหยง เทศบาลต าบลตนัหยง  อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

โตนด องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอลอตนัหยง  อ าเภอหนองจกิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เปี๊ยะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดาโตะ๊  อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สริินธร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตาวา  อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปุโละปุโย องคก์ารบริหารส่วนต าบลปุโละปุโย  ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 2,400,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 2,400,000                 

งบอดุหนุน 2,400,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 235,351,800              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 189,582,000              

งบอดุหนุน 189,582,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 189,582,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 189,582,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.6-006 สายหลงัวดันาประดู่-สวนเหนือ หมู่ที่ 

1 บา้นหลงัวดันาประดู่-สวนเหนือ ต าบลนาประดู่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 470 

เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั สาย 1 868,000                      

รายการระดบัที2่: เสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ปน.ถ.63-006 สายบา้นยางแดง หมู่ที่ 4 บา้นยางแดง ต าบลนาประดู่ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี สาย 1 943,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ปน.ถ.90-008 สายปอเนาะพ่อมิง่-ป่าทุ่ง หมู่ที่ 3 บา้นพ่อมิง่ 

ต าบลพ่อมิง่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

ต าบลพ่อมิง่ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี สาย 1 9,904,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.35-004 สายบา้นดอน-บา้นดอนตะวนัออก หมู่ที่ 

5-4 บา้นยางงาม (บา้นดอน)-บา้นดอนตะวนัออก ต าบลดอน กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,490 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน สาย 1 3,583,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ปน.ถ.88-005 สายบอืลาลนัจตั-รามงใน หมู่ที่ 1 บา้นรามง ต าบลปูยดุ 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปูยดุ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั สาย 1 3,504,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.36-001 สายบา้นรงัมดแดง - เขตต าบลไทรทอง หมู่ที่

 2,4 ต าบลดอนทราย กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,279 เมตร หนา 0.04 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี สาย 1 3,998,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.45-002 สายบา้นใหญ่ - บา้นกระจูด หมู่ที่ 3

 - 4 ต าบลตะโละไกรทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,335 เมตร หนา 0.04 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดั สาย 1 3,582,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ปน.ถ.96-001 สายสนามฟตุบอลบาโรซา่-บงึอโีซะ หมู่ที่ 4 บา้น

ตน้มะขาม ต าบลเมาะมาว ีกวา้ง 4 เมตร ยาว 2,030 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมาะมาว ีอ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี สาย 1 2,888,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.101-007 สายมาปะ-จอืเนาะ หมู่ที่ 3 บา้นมาปะ 

ต าบลระแวง้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลระแวง้ อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี สาย 1 1,293,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ปน.ถ.74-004 สายปัม๊น า้มนัเก่า หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 บา้นโตะ๊ตีเต-

บา้นตนัหยงจงึงา ต าบลตนัหยงจงึงา กวา้ง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 

0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโลย อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี สาย 1 1,691,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.4-0030 ถนนหาดวาสุกรี ชมุชนปาตาตีมอ 

ต าบลตะลบุนั กวา้ง 6 เมตร ยาว 648 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

เมอืงตะลบุนั อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี สาย 1 2,891,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย 

8,9,10,11 หมู่ที่ 2 บา้นบางเก่าใต ้ต าบลบางเก่า จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 13,544 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเก่า สาย 1 4,798,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ปน.ถ.94-009 สายเกาะแน - เกาะพลอง หมูที่ 1 ต าบลมะนงัดาล า กวา้ง

 4 เมตร ยาว 645 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะนงัดาล า อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี สาย 1 1,959,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ปน.ถ.31-010 สายศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปอฮนสอืโต-เขา้หมู่บา้น หมู่ที่ 4 

บา้นตลาดนดัตน้สะทอ้น ต าบลคอลอตนัหยง กวา้ง 4 เมตร ยาว 896 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างดนิลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคอลอตนัหยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี สาย 1 2,858,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนหนิคลกุ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ปน.ถ. 56-002 สายทุ่งนา หมู่ที่ 2 บา้นปรงั ต าบลท่าก าช า กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 3,400 เมตร หนา 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าก าช า สาย 1 4,562,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ. 56-005 สายบา้นท่ายามู - บา้นท่าก าช า หมู่

ที่ 1 บา้นท่าก าช า ต าบลท่าก าช า กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี สาย 1 4,922,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.1 – 0055 บา้นคลองชา้ง – บา้นควนโนรี อ าเภอโคก

โพธิ์ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,920 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 23,360 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัปตัตานี อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี สาย 1 9,904,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.18-001 สายบา้นพอเบาะ สะก า หมู่ที่ 3,4 

ต าบลกระหวะ กวา้ง 7 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระหวะ สาย 1 4,960,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.79-003 บา้นควนหย ีหมู่ที่ 3 ต าบลปะโด กวา้ง 8 

เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,600 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะโด อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี สาย 1 9,937,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.108-01 สายสามแยกฌโตะ๊เมาะเบา หมู่ที่ 2 - 

บา้นคลองโตะ๊ หมู่ที่ 3 ต าบลสะก า มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,040 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะก า อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี สาย 1 4,129,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ. 111-003 สายคลองส่งน า้ชลประทาน บา้นบูด ีกูวงิ 

หมู่ที่ 2 ต าบลสาคอใต ้กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสา สาย 1 4,679,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ. 21-001 สายหนา้มสัยดิ - สายสะพานลาฮา

 หมู่ที่ 1,5 ต าบลกะมยิอ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.04 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,320 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกะมยิอ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี สาย 1 1,769,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ. 26-006 สายริมคลอง หมู่ที่ 1,2 ต าบลคลองมานิง 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

11,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองมานิง อ าเภอเมอืง สาย 1 8,638,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนเสริมผวิยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.49-0002 สายบา้นกรือเซะ - 

คลองมานิง บา้นกรือเซะ หมู่ที่ 3 ต าบลตนัหยงลโุละ กวา้ง 5.40 เมตร 

ยาว 420 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,268 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตนัหยงลโุละ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี สาย 1 1,196,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ซอยโชคอนนัตเ์ชือ่ม

ซอยโนราห ์หมู่ที่ 11 ต าบลบานา กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,106 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,636 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี สาย 1 3,483,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นสะนิง - 

บา้นปากาลมิาปุโละ๊ หมู่ที่ 3-8 ต าบลบาราเฮาะ กวา้ง 8 เมตร ยาว 750 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี สาย 1 4,073,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.78-001 สายบา้นตะลโุบะ - บา้นกอืยา หมู่ที่ 1 - 3 

ต าบลปะกาฮารงั กวา้ง 8 เมตร ยาว 3,050 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 24,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะกาฮา

รงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี สาย 1 9,496,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.25-002 สาย 3113 บา้นปะตี - บา้นโสร่ง 

หมู่ที่ 2 บา้นบูเกะดาตา ต าบลเขาตูม กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

19,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาตูม อ าเภอยะรงั สาย 1 9,702,000                    
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รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ. 98011 สายปายอซายะ - รอบสระน า้ หมู่ทื่ 6 บา้น

ตน้ทุเรียน ต าบลยะรงั กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยะ

รงั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี สาย 1 9,613,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.100-001 สายสามแยกยามูเซง็ - กูแบบาเดาะ หมู่ที่ 2

 ต าบลสะนอ กวา้ง 6 เมตร ยาว 830 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,980

 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะนอ อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี สาย 1 4,285,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.80001 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1,2 ต าบล

บางปู มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,925 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบางปู อ าเภอ สาย 1 9,995,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีด รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ปนถ.33-001 สายบา้นสะแปนอง หมู่ที่ 4 - บา้นตูเวาะ หมู่ที่ 3 

ต าบลจะรงั มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,362 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลจะรงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี สาย 1 2,292,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นบ่อม่วง - บา้นป่าศรี ช่วงที่ 3 บา้นปาเส - วดัป่าศรี หมู่ที่ 3 ต าบลตะ

โละ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,025 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 12,150 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปิยามมุงั อ าเภอยะ สาย 1 6,360,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ. 100-008 สายป่าหลวง - เลยีบป่าชายเลน หมู่ที่ 3 

บา้นป่าหลวง ต าบลยามู  กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน สาย 1 6,810,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ. 102-008 สายมสัยดิพงักบั - บา้นตอปา 

บา้นพงักบั หมู่ที่ 3 ต าบลราตาปนัยงั กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลราตาปนัยงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี สาย 1 2,290,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ.20-002 สายปายอนอก - กูแว หมู่ที่ 8,6 ต าบล

กะดุนง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 15,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะดุนง อ าเภอ สาย 1 9,707,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ปน.ถ.41-003 สายโรงน า้ยาง บา้นกูแบบาเดาะ หมู่ที่ 2 ต าบล

ตะบิ้ง กวา้ง 4 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 3,360 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะบิ้ง อ าเภอสายบุรี สาย 1 2,563,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ. 75-002 สายซอืบอืแร - ช่องหมู่ 

หมู่ที่ 4 ต าบลบอืเระ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบอื สาย 1 7,137,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปน.ถ. 80-004 สายบา้นบน - บา้นทุ่งเค็จ

 (บา้นแบเตง) หมู่ที่ 2,4 ต าบลปะเสยะวอ กวา้ง 5 เมตร ยาว 880 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,400 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี สาย 1 2,320,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 38,234,700                

งบอดุหนุน 38,234,700                
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,234,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 38,234,700                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 8,253,200                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบ่อม่วง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลปิยามมุงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นซอืบอืแร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบอืเระ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขาวงั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตรงั อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนรกั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนรกั อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 14,820,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลกระหวะ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกระหวะ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สริินธร (บา้นบาตะกูโบ) องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสาคอบน อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลคลองมานิง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลคลองมานิง อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิตาแกะกอืดา องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลตาแกะ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิดารนอบีาดะหบ์า้นโตะบาลา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะดุนง อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเปียะ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ดาโตะ๊ อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 15,161,500                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดินูรุลอสิลาม หมู่ที่ 2 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบาลูกาลูวะ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลน า้ด า อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิสะก า องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสะก า อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 3,032,300                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลจะรงั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลจะรงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบูดง องคก์าร

บริหารส่วนต าบลปะโด อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 6,205,100                 

งบอดุหนุน 6,205,100                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,205,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 6,205,100                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลต าบลพ่อมิง่ เทศบาลต าบลพ่อมิง่ 

อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 6,205,100                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 1,330,000                 

งบอดุหนุน 1,330,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 1,330,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นป่าโวะ๊ หมู่

ที่ 4 ต าบลมะนงัดาล า องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะนงัดาล า อ าเภอสายบุรี

 จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,330,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 903,300                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 903,300                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 833,300                   

งบลงทนุ 833,300                   

ครุภณัฑ์ 833,300                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตวั 1 19,300                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 70,000                     

งบลงทนุ 70,000                     

ครุภณัฑ์ 70,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั เครื่อง 10 25,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 79,441,800                
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ส านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 36,029,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 36,029,500                

สนบัสนุนการบริหารจดัการหน่วยงานในสงักดัและใหบ้ริการแก่ประชาชนในดา้นงาน

ยตุธิรรม 36,029,500                

การอ านวยการดา้นการบริหารจดัการใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดั 36,029,500                

งบลงทนุ 36,029,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,029,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 33,718,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยตุิธรรม จงัหวดั

ปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 33,718,800                   

ค่าควบคุมงาน 2,310,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวง

ยตุิธรรม จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,310,700                    

กรมคุมประพฤติ 26,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 26,000                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 26,000                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 26,000                     

งบลงทนุ 26,000                     

ครุภณัฑ์ 26,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนย์

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติดจงัหวดัปตัตานี    ต าบลบ่อทอง อ าเภอ

หนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 26,000                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 154,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 154,900                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 154,900                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 154,900                   

งบลงทนุ 154,900                   

ครุภณัฑ์ 154,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 2 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กโิลวตัต ์สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 57,500                        

กรมราชทณัฑ์ 43,231,400                
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 41,247,900                

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 41,247,900                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 41,247,900                

งบลงทนุ 41,247,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,247,900                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะน า้บ่อบาดาล เรือนจ ากลางปตัตานี  ต าบลบานา 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 36,247,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแดนเรือนจ ากลางปตัตานี ต าบลบานา อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 29,835,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ ากลางปตัตานี ต าบลบานา อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 3,628,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ ากลาง

ปตัตานี  ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,784,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,983,500                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 1,983,500                 

ควบคุมผูต้อ้งขงั 1,983,500                 

งบลงทนุ 1,983,500                 

ครุภณัฑ์ 1,983,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 638,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ ากลางปตัตานี  ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี เรือนจ ากลางปตัตานี  

ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 20 518,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 247,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ขนาดใหญ่ พรอ้มอปุกรณ์ติดต ัง้ เรือนจ า

กลางปตัตานี  ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  เรือนจ ากลางปตัตานี  ต าบล

บานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 5 47,500                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีเรือนจ ากลางปตัตานี  ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 2 90,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 KW พรอ้มติดต ัง้ เรือนจ า

กลางปตัตานี  ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 920,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 88,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโทรศพัทภ์ายใน เรือนจ ากลางปตัตานี  

ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ระบบ 1 88,000                        

กระทรวงแรงงาน 4,083,800                 

กรมการจดัหางาน 3,170,800                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,960,700                 

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 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 115,200                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 9,200                      

งบด าเนินงาน 9,200                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,200                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,000                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,650,500                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,650,500                 

งบด าเนินงาน 1,650,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,553,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 642,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 102,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 102,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 27,000                        
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ค่าสาธารณูปโภค 96,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 19,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 20,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 27,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,200                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,064,000                 

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 1,064,000                 

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 1,064,000                 

งบลงทนุ 1,064,000                 

ครุภณัฑ์ 1,064,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ีส านกังานจดัหางานจงัหวดัปตัตานี  ต าบลรูสะมิ

แล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 250,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัปตัตานี  

ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี คนั 1 814,000                      

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                     
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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                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 913,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 913,000                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 913,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 15,000                     

งบลงทนุ 15,000                     

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั ตู ้ 1 15,000                        

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ของ

 ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล คนั 1 848,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 5,964,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 464,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 464,000                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 464,000                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 464,000                   

งบลงทนุ 464,000                   

ครุภณัฑ์ 70,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุส านกังานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัปตัตานี  ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 70,000                        
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 394,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 394,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัปตัตานี  ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี แห่ง 1 394,000                      

กรมศิลปากร 5,500,000                 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,500,000                 

โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจชายแดนใตส้นัตสุิข 5,500,000                 

ส่งเสริม สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ในดา้น การอนุรกัษม์รดกศิลปวฒันธรรมของ

ประชาชนในพื้นที ่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,500,000                 

งบลงทนุ 5,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะวดัเทพนิมติ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอปะนาเระ แห่ง 1 5,500,000                    

กระทรวงศึกษาธิการ 2,412,393,640            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 1,745,085,900            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 19,704,600                

โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 19,704,600                

จดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 19,704,600                

งบรายจ่ายอื่น 19,704,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาตลอดชวีติในสถาบนัศึกษา 0 8,137,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมภาษาเพือ่การเรียนรูแ้ละสือ่สาร 0 3,661,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการนอ้มน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงสู่ประชาชนจงัหวดัชายแดนใต ้ 0 5,811,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการกฬีา กศน.สายสมัพนัธช์ายแดนใต ้ 0 635,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการลูกเสอื กศน.ชายแดนใต ้ 0 1,459,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 10,625,400                

โครงการบริหารจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 10,625,400                

การพฒันาการจดัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยัในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 10,625,400                

งบลงทนุ 10,625,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,625,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,625,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษาปตัตานี ต าบล

บ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 10,625,400                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,156,400                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,156,400                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,156,400                 

งบรายจ่ายอื่น 1,156,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,156,400                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 216,394,800              

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 216,394,800              

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 80,255,300                

งบอดุหนุน 80,255,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 80,255,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 29,511,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 50,744,000                   
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ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 136,139,500              

งบอดุหนุน 136,139,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 136,139,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 48,235,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 87,904,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 576,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 576,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 576,000                   

งบรายจ่ายอื่น 576,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 576,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,480,033,600            

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,480,033,600            

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 35,456,300                

งบอดุหนุน 35,456,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 35,456,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 5,557,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 5,804,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 24,094,400                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 1,444,577,300            

งบอดุหนุน 1,444,577,300            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,444,577,300               

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 1,249,937,400               

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 66,076,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 35,246,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 33,114,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 60,203,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 16,595,100                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 12,445,200                

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 12,445,200                

งบลงทนุ 12,445,200                

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี 

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี 

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี 

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี ต าบล

สะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี 

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 3 15,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี 

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิวส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี 

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี 

จงัหวดัปตัตานี จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี 

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,181,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,345,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอประชมุ ขนาด 300 คน ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปตัตานี    อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 7,345,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,836,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี   

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 3,836,000                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 793,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 793,700                   

งบลงทนุ 793,700                   

ครุภณัฑ์ 793,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 793,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 33 528,000                      
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04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงัปตัตานี อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี 

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 1,785,000                 

จดัการศึกษานอกระบบ 1,785,000                 

งบลงทนุ 1,785,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,785,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 985,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งประชมุ ส านกังาน กศน.จงัหวดัปตัตานี 

ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 985,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังาน กศน.จงัหวดั

ปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 800,000                      

นกัเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ดร้บัการอดุหนุน 1,571,200                 

สนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นทีเ่สี่ยงภยั 1,571,200                 

งบลงทนุ 1,571,200                 

ครุภณัฑ์ 1,571,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 144,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานการศึกษาเอกชน

จงัหวดัปตัตานี  ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอสายบุรี  ต าบลตะลบุนั อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั

ปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอ

หนองจกิ ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 6 33,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอไม ้

แก่น ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 2 11,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 120 ซซี ีส านกังานการศึกษา

เอกชนจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,134,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอหนองจกิ ต าบลตุยง 

อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเมอืงปตัตานี ต าบลสะบา

รงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 4 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอกะพอ้ ต าบลกะรุบ ี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยะหริ่ง ต าบลยามู อ าเภอ

ยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเมอืงปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอปะนาเระ ต าบลปะนาเระ 

อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยะหริ่ง ต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยะหริ่ง ต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอโคกโพธิ์ ต าบลโคกโพธิ์ 

อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอมายอ ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดั เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอทุ่งยางแดง ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่ง

ยางแดง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอมายอ ต าบลมายอ เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอไมแ้ก่น ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 4 30,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอไมแ้ก่น ต าบลไทรทอง 

อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 16,000                        



61 / 119

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอหนองจกิ ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเมอืงปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 3 23,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอปะนาเระ ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ เครื่อง 9 69,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอทุ่งยางแดง ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่ง

ยางแดง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 15,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอกะพอ้ ต าบลกะรุบ ีอ าเภอกะพอ้ จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการศึกษา

เอกชนอ าเภอหนองจกิ ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 9 52,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานการศึกษา

เอกชนอ าเภอเมอืงปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 4 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานการศึกษา

เอกชนอ าเภอยะหริ่ง ต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั

 อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 53,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 241,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 น้ิว

 ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั ตวั 4 115,200                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอหนองจกิ ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอทุ่งยางแดง ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอไมแ้ก่น ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี ตวั 1 28,800                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 442,272,740              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,029,820                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,029,820                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,029,820                 

งบด าเนินงาน 1,029,820                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,029,820                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,029,820                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 92,326,300                

โครงการพื้นฐานเพือ่การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 92,326,300                

พื้นฐานเพือ่การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 92,326,300                
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งบลงทนุ 92,326,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 92,326,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,591,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกันกัเรียนแบบพเิศษ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

 ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 16,591,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 64,946,000                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นท่าชะเมา ต าบล

บา้นกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนชมุชนบา้นปูยดุ ต าบล

ปุยดุ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสายหมอ ต าบลบาง

เขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จงัหวดั

ปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัศรีสุดาจนัทร ์

ต าบลบา้นกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นดาลอ ต าบล

มะนงัยง อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นดอนนา ต าบลบาง

เขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นทุ่งกนินร ต าบล

มะนงัดาล า อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนทุ่งยางแดงพทิยาคม 

ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ 

จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นบางปู ต าบลบางปู

 อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนแม่ลานวทิยา ต าบล

แม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นท่าสู ต าบลบา้น

น า้บ่อ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

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

มติรภาพที่ 197 ต าบลบาโลย อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลสาบนั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นตุปะ ต าบลควน

โนรี อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

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

ควนโนรี อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

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

โคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นตรงั ต าบลตรงั

 อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นปาลสั ต าบลลา

งา อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

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

ลโุบะยไิร อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นสมาหอ ต าบล

สาคอใต ้อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

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

ม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

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

แม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

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

กอล า อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลยะรงั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นบากง ต าบลสะ

ดาวา อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นปากู (มนีา

ประชาคาร) ต าบลปากู อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

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

เตราะบอน อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

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

ธุรการ โรงเรียนบา้นปะแดลางา ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,304,000                    

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

บา้นใหม่ ต าบลตาลอีายร ์อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นตลาดนดัคลองขดุ ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นบานา ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นยาบ ีต าบลยาบ ีอ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นควนลาแม ต าบลนาเกตุ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นเขาวงั ต าบลตรงั อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นกาแลสะนอ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรงั จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 1 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นกอแลบเีละ ต าบลปะกาฮะรงั อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 4,779,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นชะเอาะ ต าบลมะนงัยง อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั หลงั 1 5,436,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นบอืแต ต าบลตะโละดอืรามนั อ าเภอกะพอ้ หลงั 1 5,402,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นตะบิ้ง ต าบลตะบิ้ง อ าเภอสายบุรี จงัหวดั หลงั 1 5,402,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนาคอ้ใต ้ ต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนสะ

นอพทิยาคม ต าบลสะนอ อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,381,200                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัควน ต าบลควน อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 447,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจะรงั ต าบลจะรงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 422,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นควนคูหา ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดั แห่ง 1 693,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมูหลง ต าบลราตาปนัยงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั แห่ง 1 146,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองชา้ง ต าบลเกาะจนั อ าเภอมายอ จงัหวดั แห่ง 1 148,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งยาว ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ สพป.ปตัตานี เขต 2 ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั แห่ง 1 1,287,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถนน ต าบลถนน อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวดัชา้งให ้ต าบลทุงพลา อ าเภอ แห่ง 1 1,027,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองหนิ ต าบลปากลอ่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั แห่ง 1 63,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนเค็ด ต าบลป่าบอน อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั แห่ง 1 76,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงเตี้ย ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จงัหวดั แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอาโห ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไมแ้ก่นกติติวทิย ์ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงักะพอ้พทิยาคม ต าบลกะรุบ ีอ าเภอกะพอ้ จงัหวดั แห่ง 1 355,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ แห่ง 1 91,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเดชะปตัตนยานุกูล ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 819,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 539,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,248,900                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นปะนาเระ (รฐัอทุศิ) ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนา แห่ง 1 405,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวุฒชิยัวทิยา ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั แห่ง 1 488,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) ยาว  196{{LF}} 

เมตร โรงเรียนบา้นกระจูด ต าบลไมแ้ก่น อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 833,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) ยาว  60 เมตร 

โรงเรียนชมุชนบา้นปูยดุ ต าบลปุยดุ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 240,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) ยาว  36 เมตร 

โรงเรียนบา้นละอาร ์ต าบลกะดุนง อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 144,400                      
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รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) ยาว  198 

เมตร โรงเรียนบา้นป่าม่วง ต าบลมะนงัดาล า อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 793,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) ยาว  80 เมตร 

โรงเรียนบา้นเขาดนิ ต าบลปากู อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 342,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 278,933,680              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 265,858,400              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 265,858,400              

งบอดุหนุน 265,858,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 265,858,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 60892 265,858,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 60892 35,630,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 60892 20,727,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 60892 21,124,200                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 60892 29,096,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 60892 159,280,100                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 13,075,280                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 1,551,000                 

งบลงทนุ 1,551,000                 

ครุภณัฑ์ 800,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 800,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบาตะกูโบ ต าบลสาคอบน อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเจาะกอืแย ต าบลตะบิ้ง อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นละหารมติรภาพที่ 113 ต าบลละหาร อ าเภอสายบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนท่าขา้มวทิยาคาร ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 751,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 751,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบาตะกูโบ ต าบลสาคอบน อ าเภอมายอ แห่ง 1 392,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนท่าขา้มวทิยาคาร ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ

 จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 359,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 11,524,280                

งบลงทนุ 11,524,280                

ครุภณัฑ์ 11,524,280                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,724,280                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนราชประชานุเคราะห4์0  ต าบลรูสะมิ

แล  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคลองมานิง ต าบลคลองมานิง  

อ าเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นยูโย ต าบลบานา  อ าเภอ

เมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบานา  ต าบลบานา  อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นลดา  ต าบลบาราเฮาะ  อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นกาฮง  ต าบลบาราเฮาะ  อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นกอืยา  ต าบลปะกาฮะรงั  อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นราวอ  ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าขา้ม  ต าบลท่าขา้ม  อ าเภอปะ

นาเระ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบ่ออฐิ  ต าบลบา้นกลาง  อ าเภอ

ปะนาเระ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนอก  ต าบลบา้นนอก  อ าเภอปะ

นาเระ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปุลามาวอ  ต าบลบา้นนอก  

อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นมะปริง  ต าบลจะรงั  อ าเภอยะ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นตูเวาะ  ต าบลจะรงั  อ าเภอยะหริ่ง ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นตะโละ  ต าบลตะโละ  อ าเภอยะ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่ากนุ  ต าบลตะโละกาโปร ์ 

อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าพง  ต าบลตะโละกาโปร ์ 

อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบากง  ต าบลตาลอีาย ์ อ าเภอยะ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นใหม่  ต าบลตาลอีายร ์ อ าเภอยะ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นตาแกะ ต าบลตาแกะ  

อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบอืเจาะ  ต าบลบางปู  อ าเภอยะ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบาโลย  ต าบลบาโลย  อ าเภอยะ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นตาหมน  ต าบลปิยามมุงั  อ าเภอ

ยะหริ่ง  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปุลากง  ต าบลปุลากง  อ าเภอยะ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นชะเอาะ  ต าบลมะนงัยง  อ าเภอ

ยะหริ่ง  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นยามูเฉลมิ  ต าบลราตาปนัยงั  

อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นสาบนั ต าบลสาบนั  อ าเภอ

ยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองแรต  ต าบลหนองแรต  

อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดาโตะ๊  ต าบลแหลมโพธิ์  อ าเภอ

ยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเกาะเปาะ  ต าบลเกาะเปาะ  

อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโคกโตนด  ต าบลคอลอตนัหยง  

อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดอนรกั  ต าบลดอนรกั  อ าเภอ

หนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเปียะ  ต าบลดาโตะ๊  อ าเภอ

หนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบางราพา  ต าบลท่าก าช า  อ าเภอ

หนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นตนัหยงเปาว ์ต าบลท่าก าช า  

อ าเภอหนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบางทนั  ต าบลบางเขา  อ าเภอ

หนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนรชัดาภเิษก  ต าบลบางเขา  อ าเภอ

หนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นกาหย ี ต าบลปุโละปุโย  อ าเภอ

หนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนพฒันศึกษา  ต าบลปุโละปุโย  อ าเภอ

หนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นยาบ ี ต าบลยาบ ีอ าเภอหนองจกิ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นน า้ด า  ต าบลปุโละปุโย  อ าเภอ

หนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นตะลโุบะ  ต าบลตะลโุบะ 

อ าเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตนัหยงลโุละ  ต าบลตนัหยงลุ

โละ อ าเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นกรือเซะ  ต าบลตนัหยงลุ

โละ  อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปาเระ ต าบลบาราโหม  อ าเภอ

เมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นสะนิง  ต าบลบาราเฮาะ 

อ าเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปะกาฮะรงั  ต าบลปะกาฮะรงั 

อ าเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบาราเฮาะ  ต าบลปุยดุ  อ าเภอ

เมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นรูสะมแิล  ต าบลรูสะมแิล  อ าเภอ

เมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าน า้ตะวนัออก  ต าบลท่าน า้ 

อ าเภอปะนาเระ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบางมะรวด  ต าบลบา้นกลาง 

อ าเภอปะนาเระ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นน า้บ่อ ต าบลบา้นน า้บ่อ  อ าเภอ

ปะนาเระ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเตราะหกั  ต าบลบา้นน า้บ่อ  

อ าเภอปะนาเระ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าสู ต าบลบา้นน า้บ่อ  อ าเภอปะ

นาเระ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนวดัป่าศรี  ต าบลตะโละ  

อ าเภอยะหริ่ง  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าด่าน ต าบลตะโละกาโปร ์ 

อ าเภอยะหริ่ง  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตนัหยงดาลอ  ต าบลตนัหยง

ดาลอ อ าเภอยะหริ่ง  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเฑยีรยา  ต าบลตาแกะ อ าเภอ

ยะหริ่ง  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นฝาง ต าบลตาแกะ  อ าเภอยะหริ่ง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบางปู ต าบลบางปู  อ าเภอยะหริ่ง ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นจาแบปะมติรภาพที่ 197  ต าบล

บาโลย  อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโตะ๊ตีเต ต าบลบาโลย  อ าเภอยะ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตนัหยง ต าบลมะนงัยง  อ าเภอ

ยะหริ่ง  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดาลอ ต าบลมะนงัยง  อ าเภอยะ

หริ่ง  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นมูหลง ต าบลราตาปนัยงั  อ าเภอ

ยะหริ่ง  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแบรอ ต าบลหนองแรต  อ าเภอ

ยะหริ่ง  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบูด ีต าบลแหลมโพธ ์ อ าเภอยะ

หริ่ง  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตะโละสะมแีล  ต าบลแหลมโพธิ์

 อ  าเภอยะหริ่ง  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นใหม่พฒันวทิย ์ ต าบลเกาะเปาะ 

อ าเภอหนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกาแลกมุ ิ ต าบลคอลอตนัหยง 

อ าเภอหนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ประชาอทุศิบา้นโคกม่วง  ต าบลตุยง

 อ าเภอหนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปากบางตาวา  ต าบลตุยง  

อ าเภอหนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปรงั ต าบลท่าก าช า  อ าเภอ

หนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสุวรรณากร  ต าบลเพชรเกษม 

อ าเภอหนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน กองทพับกอทุศิบา้นดอนยาง  ต าบล

บ่อทอง  อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัสถติยช์ลธาร  ต าบลบางตาวา  

อ าเภอหนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นค่าย ต าบลปุโละปุโย  อ าเภอ

หนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองชา้ง  ต าบลยาบ ี อ าเภอ

หนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นมะพรา้วตน้เดยีว  ต าบลลปิะสะ

โง อ าเภอหนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งโพธิ์ ต าบลลปิะสะโง  อ าเภอ

หนองจกิ  จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองต า่ ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมหงิษาราม ต าบลคอกกระบอื อ าเภอปะนาเระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัคลอง ต าบลบา้นนอก อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเคียน ต าบลพ่อมิง่ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าน า้ตะวนัตก ต าบลท่าน า้ อ าเภอปะนาเระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลบา้นกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีสุดาจนัทร ์ต าบลบา้นกลาง อ าเภอปะนาเระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอน (นุย้นิธยาคาร) ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าชะเมา ต าบลบา้นกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางหมู ต าบลบา้นน า้บ่อ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัควน ต าบลควน อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่ง ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกูวงิ ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปะกาลมิาปุโระ ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางปลาหมอ ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกาแลบอืซา ต าบลกะมยิอ อ าเภอเมอืงปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรามง ต าบลปุยดุ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอืโระ ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจะรงั ต าบลจะรงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตือระ ต าบลตนัหยงดาลอ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยอืริง ต าบลตนัหยงดาลอ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลางา ต าบลหนองแรต อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาลอีายร ์ต าบลตาลอีายร ์อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนประ ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลอ้แตก ต าบลบางโกระ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบาเงง ต าบลปากลอ่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนโนรี ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะตา ต าบลทุ่งพลา อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวดัชา้งให ้ต าบลทุ่งพลา อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางแดง ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัภมรคติวนั ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับนัลอืคชาวาส ต าบลชา้งใหต้ก อ าเภอโคกโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกตน้สะตอ ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชะเมา ต าบลนาเกตุ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอรญัวาสกิาราม ต าบลทุ่งพลา อ าเภอโคกโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าไร่ ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัธนาภมิขุ ต าบลปากลอ่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันิคมสถติ ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตุปะ ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนเค็ด ต าบลป่าบอน อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบาโงฆาดงิ ต าบลนาเกตุ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคอ้เหนือ ต าบลป่าบอน อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคอ้กลาง ต าบลป่าบอน อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าคลอง ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนแตน ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าบอน ต าบลป่าบอน อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสุนทรวารี ต าบลบางโกระ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแขนทา้ว ต าบลเกาะจนั อ าเภอมายอ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลลางา อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบาโง ต าบลปานนั อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบูเกะกงุ ต าบลลโุบะยไิร อ าเภอมายอ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นราวอ ต าบลกระหวะ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควนหย ีต าบลปะโด อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมาหอ ต าบลสาคอใต ้อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเจาะบาแน ต าบลลโุบะยไิร อ าเภอมายอ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดูวา ต าบลถนน อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้โตนด ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัป่าสวย ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองทราย ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับุพนิมติ ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกเหรียง ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปลกัปรือ ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคูระ ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตนัหยง ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสายชล (สาขากูแบสรีา) ต าบลกอล า อ าเภอยะรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบนิยา ต าบลยะรงั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกหญา้คา ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบราโอ (สาขากูนิง) ต าบลประจนั อ าเภอยะรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอบีุ ๊ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอาโห ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบาโงยอืแบ็ง ต าบลกะรุบ ีอ าเภอกะพอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะโละดารามนั ต าบลตะโละดอืรามนั อ าเภอกะพอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบตีิง ต าบลตะโละดอืรามนั อ าเภอกะพอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบอืแต ต าบลตะโละดอืรามนั อ าเภอกะพอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะกอ ต าบลปลอ่งหอย อ าเภอกะพอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโชติรส ต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชะเมาสามตน้ ต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโบกขรณี ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเค็จ ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นละหาร ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งกนินร ต าบลมะนงัดาล า อ าเภอสายบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นละอาร ์ต าบลกะดุนง อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นแป้น ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัไชย ต าบลละหาร อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแซะโมะ ต าบลตะบิ้ง อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพอเหมาะ ต าบลทุ่งคลา้ อ าเภอสายบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบาเลาะ ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกาหงษ ์ต าบลมะนงัดาล า อ าเภอสายบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 68,972,940                

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,446,840                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,446,840                 

งบลงทนุ 2,446,840                 

ครุภณัฑ์ 2,446,840                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,446,840                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กะรุบ ีต าบลกะรุบ ีอ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นบอืแต ต าบลตะโละดอืรามนั อ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มะกอ ต าบลปลอ่งหอย อ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มอืลอ (มะ อาแดอทุศิ) ต าบลปลอ่งหอย อ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โผงโผง ต าบลปากลอ่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนเค็ด ต าบลป่าบอน อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตะโละแมะนา ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 37 54,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นตือเบาะ ต าบลพเิทน อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 75 111,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่ง ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นอก ต าบลบา้นนอก อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แขนทา้ว ต าบลเกาะจนั อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกู

วงิ ต าบลสาคอใต ้อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 25 37,000                        



75 / 119

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สระมาลา ต าบลคลองมานิง อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกู

วงิ ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นสะนิง ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โชติรส ต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สารวนั ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อนิทนิล ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นตน้สน ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 90 133,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โคกหญา้คา ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ

ราโอ ต าบลประจนั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อบีุ ๊ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มะปริง ต าบลจะรงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 41 60,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นปาตา ต าบลตะโละกาโปร ์อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 57 84,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปายอ ต าบลกะดุนง อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เจาะกอืแย ต าบลตะบิ้ง อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 80 118,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บาโงมูลง ต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนวดัถมัภาวาส (เสารอ์ทุศิ) ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดั ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บาเลาะ ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 29 42,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นแป้น (แกว้มะแป้น) ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โบกขรณี ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ช่องแมว ต าบลละหาร อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 66 97,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนรกั ต าบลดอนรกั อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

กองทพับกอทุศิบา้นดอนยาง ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าเรือ ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเกาะตา ต าบลทุ่งพลา อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองชา้ง ต าบลนาเกตุ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโผงโผง ต าบลปากลอ่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบาเงง ต าบลปากลอ่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นราวอ ต าบลกระหวะ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเกาะจนั ต าบลเกาะจนั อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนตลาดปรีก ีต าบลกระโด อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา๕๒ (ชมุชนบา้นตน้ไพ) ต าบลเมาะมาว ีอ าเภอยะรงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนตลาดนดัตน้มะขาม ต าบลเมาะมาว ีอ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นยอืริง ต าบลตนัหยงดาลอ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลตาลอีายร ์อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางราพา ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 52,236,500                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 16,103,500                

งบลงทนุ 16,103,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,103,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,103,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนตลาดปรีก ีต าบลกระ

โด อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นระแวง้  ต าบลยะ

รงั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 12,575,100                   

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 11,698,800                

งบลงทนุ 11,698,800                

ครุภณัฑ์ 11,698,800                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,258,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นมะนงัยง ต าบลปากู อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนวดัมหงิษาราม ต าบลคอกกระบอื อ าเภอปะนาเระ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นลางา ต าบลหนองแรต อ าเภอยะหริ่ง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นปะกาลมิาปุโระ ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นปาเระ ต าบลบาราโหม อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นค่าย ต าบลปุโละปุโย อ าเภอหนองจกิ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแคนา ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นบางทนั ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นลดา ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นปลกัแตน ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนบา้นมะนงัดาล า ต าบลมะนงัดาล า 

อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นจะรงับองอ ต าบลตะลโุบะ 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นบางปลาหมอ ต าบลรูสะมแิล

 อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 7 38,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นกอแลบเีละ ต าบลปะกาฮะรงั

 อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นหนองแรต ต าบลหนองแรต 

อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนบา้นหนองแรต ต าบลหนองแรต

 อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนชมุชนบา้

นกรือเซะ ต าบลตนัหยงลโุละ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ใบ 2 12,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ดอนเค็ด ต าบลป่าบอน อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นมูหลง ต าบลราตาปนัยงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ทุ่งยาว ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นกาแลบอืซา ต าบลกะมยิอ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

ตน้พกิลุ ต าบลวดั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ใบ 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นคางา ต าบลสะนอ อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นคลองมานิง ต าบลคลองมานิง อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ใบ 2 39,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นปานนั ต าบลปานนั อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ใบ 2 39,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นเขาวงั ต าบลตรงั อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,162,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นน า้ด า ต าบลปุ

โละปุโย อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตรงั ต าบลตรงั 

อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นน า้ด า ต าบลน า้ด า

 อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนประตูโพธิ์วทิยา 

ต าบลปิตูมดุ ีอ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 254,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัมหงิษาราม ต าบล

คอกกระบอื อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นบางปลาหมอ 

ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นกาฮง ต าบลบารา

เฮาะ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนบา้นตาแกะ 

ต าบลตาแกะ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นยามูเฉลมิ ต าบล

ราตาปนัยงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองแรต 

ต าบลหนองแรต อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นกอืยา ต าบลปะ

กาฮะรงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหวัคลอง ต าบลบา้น

นอก อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเฑยีรยา ต าบลตา

แกะ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนประชาอทุศิบา้นโคกม่วง

 ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หวัคลอง ต าบลบา้นนอก อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นกาฮง ต าบลบารา

เฮาะ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นตือระ ต าบล

ตนัหยงดาลอ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นบ่ออฐิ ต าบลบา้น

กลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัมหงิษาราม ต าบล

คอกกระบอื อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นบาราเฮาะ ต าบลปุ

ยดุ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโคกหมกั ต าบลดา

โตะ๊ อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นกาแลบอืซา ต าบล

กะมยิอ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนวดัปิยาราม 

ต าบลปิยามมุงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 1 15,000                        
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,372,800                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัมะกรูด ต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นจะรงั ต าบลจะรงั 

อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นคลองมานิง ต าบล

คลองมานิง อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นกาฮง ต าบลบาราเฮาะ 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสามยอด ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกะรุบ ีต าบลกะรุบ ีอ าเภอกะพอ้ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนวดัถมัภาวาส (เสารอ์ทุศิ) ต าบลปะเสยะวอ 

อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นจะเฆ่ ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสอืดงั ต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโลทู ต าบลปลอ่งหอย อ าเภอกะพอ้ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นป่าม่วง ต าบลมะนงัดาล า อ าเภอสายบุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปลกัแตน ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโตะบาลา ต าบลกะดุนง อ าเภอสายบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตือเบาะ ต าบลพเิทน อ าเภอทุ่งยางแดง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นมะนงัยง ต าบลปากู อ าเภอทุ่งยางแดง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปะกาฮะรงั ต าบลปะกาฮะรงั อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเตราะหกั ต าบลบา้นน า้บ่อ อ าเภอปะนาเระ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นจาแบปะมติรภาพที่ 197 ต าบลบาโลย อ าเภอ

ยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองแรต ต าบลหนองแรต อ าเภอยะหริ่ง เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัมจุลนิทวาปีวหิาร (เพชรานุกูลกจิ) ต าบลตุยง 

อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปะแดลางา ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกาแลบอืซา ต าบลกะมยิอ อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 30,300                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นน า้ด า ต าบลปุโละปุโย อ าเภอหนองจกิ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นเตราะหกั ต าบลบา้นน า้บ่อ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นปะกาฮะรงั ต าบลปะกาฮะรงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นจาแบปะมติรภาพที่ 197 ต าบลบาโลย อ าเภอยะหริ่ง จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นควนแปลงงู ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นบาละแต ต าบลลางา อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นปะแดลางา ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นจะรงั ต าบลจะรงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นหวัคลอง ต าบลบา้นนอก 

อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 20,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นปรงั ต าบลท่าก าช า อ าเภอ

หนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 4 52,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าพง ต าบลตะโละกาโปร ์

อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 4 52,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นตาแกะ ต าบลตาแกะ

 อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 4 52,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นมะพรา้วตน้เดยีว ต าบลลิ

ปะสะโง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นตือระ ต าบลตนัหยงดาลอ 

อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นราวอ ต าบลดอน อ าเภอปะ

นาเระ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นบาราเฮาะ ต าบลปุยดุ 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นจะรงับองอ ต าบลตะลโุบะ 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นเฑยีรยา ต าบลตาแกะ 

อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนพฒันศึกษา ต าบลปุโละปุโย 

อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นบอืเจาะ ต าบลบางปู อ าเภอ

ยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นน า้ด า ต าบลปุโละปุโย 

อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นนาเกตุ ต าบลนาเกตุ อ าเภอ

โคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,650,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกเหรียง ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนวดัป่า

ศรี ต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้น

สะนิง ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัควน 

ต าบลควน อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นบางมะ

รวด ต าบลบา้นกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นบาโงกา

เซาะ ต าบลดาโตะ๊ อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นบ่ออฐิ 

ต าบลบา้นกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นชะเอาะ

 ต าบลมะนงัยง อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นปุลากง

 ต าบลปุลากง อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นมูหลง 

ต าบลราตาปนัยงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแบรอ 

ต าบลหนองแรต อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่าชะ

เมา ต าบลบา้นกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นสาย

หมอ ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่าด่าน

 ต าบลตะโละกาโปร ์อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ์

 ต าบลลปิะสะโง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนวดัปิ

ยาราม ต าบลปิยามมุงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นสมาหอ

 ต าบลสาคอใต ้อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดับุพนิมติ

 ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนตน้พกิลุ 

ต าบลวดั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นระแวง้ 

ต าบลยะรงั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นตนัหยง

 ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกเห

รียง ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาวงั 

ต าบลตรงั อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดูวา 

ต าบลถนน อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นกระโด

 ต าบลกระโด อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นตุปะ 

ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นอบีุ ๊

ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นอนิทนิล

 ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นประจนั

 ต าบลประจนั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นบราโอ 

ต าบลประจนั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นอาโห 

ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอน

เค็ด ต าบลป่าบอน อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้น

ตน้สน ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นกูวงิ 

ต าบลสาคอใต ้อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้

นกรือเซะ ต าบลตนัหยงลโุละ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นปูยดุ ต าบลปุยดุ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

ขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแบรอ

 ต าบลหนองแรต อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าน า้

 ต าบลท่าน า้ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าชะ

เมา ต าบลบา้นกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเตราะ

หกั ต าบลบา้นน า้บ่อ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตนัหยงเปาว ์ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่ากนุ

 ต าบลตะโละกาโปร ์อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 30 47,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

เปาะ ต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดาโตะ๊

 ต าบลแหลมโพธิ์ อ  าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง 

ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกูวงิ 

ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นตะลโุบะ ต าบลตะลโุบะ อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนประชา

อทุศิบา้นโคกม่วง ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตูเวาะ

 ต าบลจะรงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาง

มะรวด ต าบลบา้นกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

ปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บุพนิมติ ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 82 129,560                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโคก

หญา้คา ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นอบีุ ๊

ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 39 61,620                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนมายอ 

(สถติยภู์ผา) ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 212 334,960                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

เค็ด ต าบลป่าบอน อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 79 124,820                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นมอืลอ

 (มะ อาแดอทุศิ) ต าบลปลอ่งหอย อ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 49 77,420                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

แป้น (แกว้มะแป้น) ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เจาะกอืแย ต าบลตะบิ้ง อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 81 127,980                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกะรุบี

 ต าบลกะรุบ ีอ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคกนิ

บง ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

วดัถมัภาวาส (เสารอ์ทุศิ) ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 91 143,780                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตือ

เบาะ ต าบลพเิทน อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 55 86,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตะ

โละดารามนั ต าบลตะโละดอืรามนั อ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 57 90,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตะ

โละแมะนา ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 51 80,580                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าชา้ง

 ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจะเฆ่

 ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 71 112,180                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปลกั

แตน ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี ชดุ 43 67,940                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบอืแต

 ต าบลตะโละดอืรามนั อ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบน 

ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นละเวง

 ต าบลดอนทราย อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าทุ่ง

 ต าบลบางเก่า อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

กะพอ้(เพยีรอนุสรณ์) ต าบลกะรุบ ีอ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโชติรส

 ต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสารวนั

 ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนนา ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบาโลย ต าบลบาโลย อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตะโละ ต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นยูโย ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเปียะ ต าบลดาโตะ๊ อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นควนคูหา ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกอืยา ต าบลปะกาฮะรงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตาลอีายร ์ต าบลตาลอีายร ์อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบูดน ต าบลปะโด อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบูโกะ ต าบลประจนั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกรือเซะ ต าบลยะรงั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นลางสาด ต าบลกระเสาะ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่า

สู ต าบลบา้นน า้บ่อ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกหมกั ต าบลดาโตะ๊ อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนพฒัน

ศึกษา ต าบลปุโละปุโย อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นอก ต าบลบา้นนอก อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สมาหอ ต าบลสาคอใต ้อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนตน้

พกิลุ ต าบลวดั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นระ

แวง้ ต าบลยะรงั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ควนแปลงงู ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ตนัหยง ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

บา้นบอืแนปีแน ต าบลประจนั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกเหรียง ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ปานนั ต าบลปานนั อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เขาวงั ต าบลตรงั อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นดู

วา ต าบลถนน อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นคา

งา ต าบลสะนอ อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นตุ

ปะ ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นอบีุ ๊

 ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

อนิทนิล ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นบ

ราโอ ( สาขากูนิง) ต าบลประจนั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

อาโห ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นกู

วงิ ต าบลสาคอใต ้อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นดูซงปาแย ต าบลตอหลงั อ าเภอยะหริ่ง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นกะมยิอ ต าบลกะมยิอ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นชะเมา ต าบลนาเกตุ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัศรีสุดาจนัทร ์ต าบลบา้นกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบางปู ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนยะหริ่ง ต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,109,120                 

งบลงทนุ 2,109,120                 

ครุภณัฑ์ 2,109,120                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 127,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 3 ต าบลทุ่งคลา้ 

อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตัตานี เขต 3 ต าบลทุ่งคลา้ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2 ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 6 33,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตัตานี เขต 3 ต าบลทุ่งคลา้ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2 ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตัตานี เขต 3 ต าบลทุ่งคลา้ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 4 31,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,308,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี 

เขต 1 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี 

เขต 2 ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 

ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 23 368,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 3 ต าบลทุ่งคลา้ 

อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 14 294,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 2 ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ เครื่อง 2 11,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 22 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 3 ต าบลทุ่งคลา้ อ าเภอสายบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 2 ต าบล

โคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 3 54,000                        
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 3 ต าบลทุ่ง

คลา้ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 4 72,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 3 ต าบลทุ่ง

คลา้ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 3 ต าบลทุ่งคลา้ 

อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 3 17,100                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 2 ต าบลโคกโพธิ์ 

อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 6 138,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 3 ต าบลทุ่งคลา้ อ าเภอสายบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2 ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 20,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 641,120                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นม่วงเตี้ย ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นตนัหยง

เปาว ์ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 18 30,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

เปาะ ต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นกระ

เสาะ ต าบลกระเสาะ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 37 62,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นควนลงั

งา ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 34 57,120                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ควนลงังา ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นคอลอตนัหยง ต าบลคอลอตนัหยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่าน า้ตะวนัออก 

ต าบลท่าน า้ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นบากง ต าบลตาลอีาย ์

อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 22,325,080                

งบลงทนุ 22,325,080                

ครุภณัฑ์ 1,363,880                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง ต าบลตะโละ

ไกรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี คนั 1 957,000                      
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 406,880                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนรชัดาภเิษก ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เจาะบาแน ต าบลลโุบะยไิร อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเจาะ

บาแน ต าบลลโุบะยไิร อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเจาะบาแน ต าบลลโุบะยไิร อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเจาะบาแน ต าบลลโุบะยไิร อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงักวา้ง ต าบลป่าไร่ 

อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,961,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,735,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 303/28 (บา้นพกัครูเรือนแถว) โรงเรียนบา้นตะโละ

ไกรทอง ต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 4,735,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,938,000                   

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนบา้นวงักวา้ง ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน หลงั 1 12,455,000                   

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

บางเขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

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

บา้นเจาะบาแน ต าบลลโุบะยไิร อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,697,000                    

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

ป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 393,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 288,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนชมุชนบา้นบางเก่า ต าบลบางเก่า อ าเภอสายบุรี แห่ง 1 288,200                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 3,001,000                 

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,001,000                 

งบลงทนุ 3,001,000                 

ครุภณัฑ์ 3,001,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,001,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสุวรรณ

ไพบูลย ์ต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนศิริราษฏร์

สามคัคี ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนราชมนีุ

รงัสฤษฏ ์ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนยาบบีรรณ

วทิย ์ต าบลยาบ ีอ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนไมแ้ก่น

กติติวทิย ์ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 5,656,300                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,408,200                 
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งบลงทนุ 1,408,200                 

ครุภณัฑ์ 1,408,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 39,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เตา 1 13,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,800                         

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัปตัตานี

 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี คนั 1 8,800                         

ครุภณัฑโ์รงงาน 42,400                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 2.50 มลิลเิมตร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 18,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 1,168,100                 

งบลงทนุ 1,168,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,168,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,168,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,168,100                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 3,080,000                 

งบอดุหนุน 3,080,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,080,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 3,080,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 5,632,300                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 4,852,100                 

งบลงทนุ 4,852,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,852,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,209,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล/57-ก โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์40

 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 4,209,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 642,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์40 ต าบลรู

สะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 642,500                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 780,200                   
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งบลงทนุ 780,200                   

ครุภณัฑ์ 780,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 780,200                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร(์ประถมศึกษา) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์40 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์40 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง ชดุ 1 600,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 182,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 182,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 182,000                   

งบด าเนินงาน 182,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 182,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 182,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 828,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 828,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 132,000                   

งบด าเนินงาน 132,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 132,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 132,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 30,000                     

งบด าเนินงาน 30,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 666,000                   

งบด าเนินงาน 666,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 666,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 666,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 76,522,200                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 15,164,700                

โครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 15,164,700                

พฒันาการอาชวีศึกษาในเขตพฒันาพเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 15,164,700                

งบลงทนุ 15,164,700                

ครุภณัฑ์ 2,652,900                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,652,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศูนยฝึ์กอบรม

วชิาชพีประจ าอ าเภอทุ่งยางแดง วทิยาลยัการอาชพีปตัตานี  ต าบลสะบารงั 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอปะนาเระ วทิยาลยักการอาชพีสายบุร ีต าบลปะ

เสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด 13,000 บทียูี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอ

ปะนาเระ วทิยาลยัการอาชพีสายบุรี ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 22,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด

Network แบบที่1 (27 หนา้/นาท)ี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอปะนา

เระ วทิยาลยัการอาชพีสายบุร ี ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ีศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอปะนาเระ วทิยาลยัการอาชพี

สายบุร ีต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอปะนาเระ วทิยาลยัการอาชพี

สายบุร ี ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้  ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอปะนาเระ วทิยาลยัการอาชพีสายบุร ีต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ 1,000 ลติร ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอปะนาเระ วทิยาลยัการอาชพีสายบุร ี ต าบลปะ

เสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเปิดคู่ ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอปะ

นาเระ วทิยาลยัการอาชพีสายบุรี ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดั ตู ้ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ นขนาด 15 ลติร ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอปะนาเระ วทิยาลยัการอาชพีสายบุร ี ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศูนยฝึ์กอบรม

วชิาชพีประจ าอ าเภอปะนาเระ วทิยาลยัการอาชพีสายบุร ีต าบลปะเสยะวอ 

อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอมายอ วทิยาลยัเทคนิค

ปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศูนยฝึ์กอบรม

วชิาชพีประจ าอ าเภอแม่ลาน วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษกปตัตานี  ต าบล

บ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอยะรงั วทิยาลยัอาชวีศึกษาปตัตานี   ต าบลสะ

บารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด 13,000 บทียูี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอ

ยะรงั วทิยาลยัอาชวีศึกษาปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด

Network แบบที่1 (27 หนา้/นาท)ี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอยะรงั 

วทิยาลยัอาชวีศึกษาปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ีศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอยะรงั วทิยาลยัอาชวีศึกษา

ปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ 1,000 ลติร ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอยะรงั วทิยาลยัอาชวีศึกษาปตัตานี ต าบลสะบา

รงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเปิดคู่ ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอยะ

รงั วทิยาลยัอาชวีศึกษาปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั ตู ้ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ นขนาด 15 ลติร ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอยะรงั วทิยาลยัอาชวีศึกษาปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศูนยฝึ์กอบรม

วชิาชพีประจ าอ าเภอยะรงั วทิยาลยัอาชวีศึกษาปตัตานี  ต าบลสะบารงั อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 350,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอยะรงั วทิยาลยัอาชวีศึกษา

ปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี  เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้  ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอยะรงั วทิยาลยัอาชวีศึกษาปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้  ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอยะหริ่ง วทิยาลยัเทคโนโลยกีารเกษตรและ

ประมงปตัตานี  ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด 13,000 บทียูี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอ

ยะหริ่ง วทิยาลยัเทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปตัตานี  ต าบลบางตาวา 

อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี  เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด

Network แบบที่1 (27 หนา้/นาท)ี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอยะหริ่ง

 วทิยาลยัเทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปตัตานี  ต าบลบางตาวา อ าเภอ

หนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ีศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอยะหริ่ง วทิยาลยั

เทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปตัตานี  ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจกิ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้  ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอยะหริ่ง วทิยาลยัเทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปตัตานี)  ต าบลบาง

ตาวา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ 1,000 ลติร ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอยะหริ่ง วทิยาลยัเทคโนโลยกีารเกษตรและ

ประมงปตัตานี  ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเปิดคู่ ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอยะ

หริ่ง วทิยาลยัเทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปตัตานี  ต าบลบางตาวา 

อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ นขนาด 15 ลติร ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอยะหริ่ง วทิยาลยัเทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปตัตานี  ต าบลบาง

ตาวา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศูนยฝึ์กอบรม

วชิาชพีประจ าอ าเภอยะหริ่ง วทิยาลยัเทคโนโลยกีารเกษตรและประมง

ปตัตานี  ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอยะหริ่ง วทิยาลยั

เทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปตัตานี  ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจกิ เครื่อง 1 12,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,511,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,511,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยว์ทิยบริการพรอ้มครุภณัฑ ์พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 

1,088 ตารางเมตร ( 2 ชัน้){{LF}}ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอปะนาเระ

 วทิยาลยัการอาชพีสายบุรี ต าบลปะเสยะวอ{{LF}}อ าเภอสายบุรี จงัหวดั หลงั 1 12,511,800                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 28,640,900                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 28,640,900                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 21,094,800                

งบอดุหนุน 21,094,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 21,094,800                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 21,094,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 3,934,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 904,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,770,300                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,868,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 12,616,900                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 7,546,100                 

งบอดุหนุน 7,546,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,546,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 7,546,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 374,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 168,300                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 177,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 6,740,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 32,716,600                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 20,777,100                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 20,777,100                

งบลงทนุ 20,777,100                

ครุภณัฑ์ 4,814,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1  (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษกปตัตานี ต าบลบ่อ

ทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 10 220,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 84,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens  วทิยาลยัการอาชพีสายบุรี   ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสาย เครื่อง 3 84,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,510,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครวัหน่วยสแตนเลส  วทิยาลยัการอาชพีปตัตานี  

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 1,510,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองระบบโมโทรนิกสเ์ทอรโ์บแบบแผง พรอ้ม

ซอรฟ์แวรท์  างานแบบอนิเตอรแ์อคทฟิเชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการ

อาชพีสายบุรี ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดสญัญาณภาพทดสอบโทรทศัน ์ 

วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษกปตัตานี ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ เครื่อง 5 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสอบคู่สายโทรศพัท ์ วทิยาลยัเทคนิค

กาญจนาภเิษกปตัตานี ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 5 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,962,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,537,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์วทิยาลยัการอาชพีปตัตานี 

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 13,537,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,425,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเฉลมิพระเกยีรติ  วทิยาลยัเทคโนโลยกีารเกษตร

และประมงปตัตานี ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 2,425,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 11,939,500                
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จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 11,939,500                

งบลงทนุ 11,939,500                

ครุภณัฑ์ 2,028,200                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens   วทิยาลยัอาชวีศึกษาปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 28,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบคุณสมบตัิทางกลของวสัดุ ขนาดไม่นอ้ยกวา่

 1000 kN  วทิยาลยัเทคนิคปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 2,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,911,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,911,300                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร วทิยาลยัอาชวีศึกษาปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี หลงั 1 9,911,300                    

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 2,340,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,340,500                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2,340,500                 

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 2,340,500                 

งบอดุหนุน 2,340,500                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,340,500                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่

ส  าหรบัติดต ัง้ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 วทิยาลยัสงฆป์ตัตานี ต าบลรูสะมแิล

 อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 5 175,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึภาพวดีโีอพรอ้มอปุกรณ์ วทิยาลยัสงฆป์ตัตานี

 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัสงฆป์ตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 20 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 วทิยาลยัสงฆป์ตัตานี

 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ วทิยาลยัสงฆป์ตัตานี ต าบลรูสะ

มแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 3 39,000                        

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

 แผ่นต่อนาท ีวทิยาลยัสงฆป์ตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น – น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก 

วทิยาลยัสงฆป์ตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 6 156,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 วทิยาลยัสงฆป์ตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึสญัญาณวดิโีอ วทิยาลยัสงฆป์ตัตานี ต าบลรู

สะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 19,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี วทิยาลยัสงฆป์ตัตานี 

ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 282,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแสกนลายน้ิวมอื ชนิดบนัทกึเวลาเขา้-ออก วทิยาลยั

สงฆป์ตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 3 29,100                        

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้ครึ่งกระจกขดัลาย ขนาด 120 x 120 ซม. 

วทิยาลยัสงฆป์ตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 16 273,600                      
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รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก วทิยาลยัสงฆป์ตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 4 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูนิ้รภยั วทิยาลยัสงฆป์ตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ วทิยาลยัสงฆป์ตัตานี ต าบลรูสะ

มแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หลงั 6 56,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Swicth) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 วทิยาลยัสงฆป์ตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 วทิยาลยัสงฆป์ตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 6 138,000                      

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 85,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 85,000                     

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 85,000                     

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 85,000                     

งบลงทนุ 85,000                     

ครุภณัฑ์ 85,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 85,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ แบบ 4 ประตู ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี 

จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 39 คิวปิกฟตุ ต าบลรูสะมแิล อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 1 35,000                        

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 146,087,300              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 81,721,800                

โครงการดา้นการพฒันา 81,721,800                

พฒันาการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 81,721,800                

งบอดุหนุน 81,721,800                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,392,700                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรท์างดา้นเคม ี วทิยา

เขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 2,816,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรท์างดา้นชวีวทิยา  

วทิยาเขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 1,993,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรท์างดา้นฟิสกิส ์ วทิยา

เขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 508,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรท์างดา้นดาราศาสตร ์

 วทิยาเขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 186,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์ วทิยาเขตปตัตานี  

ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 829,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนโครงการการจดัต ัง้หอ้งเรียนพเิศษ 

Science Mathematics Program  วทิยาเขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 1,345,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบริหารจดัการโครงการ  วทิยาเขตปตัตานี  

ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 3 2,714,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 71,329,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทาง

การศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 6,310,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ดา้นวชิาการ

ใหแ้ก่นกัเรียนใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 1,550,000                    



96 / 119

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการการจดัต ัง้หอ้งเรียนพเิศษ Science 

Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จงัหวดัปตัตานี 0 27,607,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเร่งรดัผลติบณัฑติในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใตน้ าร่องเพือ่รองรบัครวัไทย สู่ครวัโลกมสุลมิ 0 2,848,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการศูนยท์ดสอบและพฒันาทกัษะภาษา

อาหรบัเพือ่อสิลามศึกษา 0 3,373,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการจดัสรรทุนการศึกษาเพือ่เขา้ศึกษาต่อ

ในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์ วทิยาเขตปตัตานี 0 29,640,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 9,481,800                 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่อนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 9,481,800                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 9,481,800                 

งบอดุหนุน 9,481,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,481,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 0 9,481,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 5,177,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,543,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 698,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 761,900                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 0 1,300,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 54,883,700                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 32,229,700                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 32,229,700                

งบอดุหนุน 32,229,700                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,144,700                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบรรยาย วทิยาเขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 687,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊นัง่รบัประทานอาหารพรอ้มเกา้อี้ส  าหรบันกัศึกษา 

วทิยาเขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 60 759,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ฏบิตัิการส าหรบับนัทกึภาพและการตดัต่อ วทิยา

เขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 403,900                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑพ์ื้นฐานการเรียนการสอนสาขาวชิานวตักรรมการ

ออกแบบ วทิยาเขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั ชดุ 1 83,800                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบรรยายคณะวทิยาการสือ่สาร วทิยาเขต

ปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 103,900                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการสาขาวชิาศิลปกรรมศาสตร{์{LF}} 

วทิยาเขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 540,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งประชมุอาคารที่ท  าการบริหารส านกังาน

อธกิารบด ีวทิยาเขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั ชดุ 1 2,566,600                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,085,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานและที่จอดรถยนต ์วทิยาเขตปตัตานี  

ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี งาน 1 21,895,000                   

รายการระดบัที1่:  ปรบัปรุงหอ้งเรียนรวม 120 ที่น ัง่ คณะศิลปกรรมศาสตร ์

 วทิยาเขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี งาน 1 5,190,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 20,908,800                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 20,908,800                

งบอดุหนุน 20,908,800                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 13,344,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัพรอ้มชดุก าจดัไอกรด วทิยาเขตปตัตานี  ต าบล

รูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 3 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอ่านวเิคราะหป์ริมาณสารละลายแบบหลายตวัอยา่ง 

วทิยาเขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนั วทิยาเขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเครื่องเขยา่เพาะเลี้ยงจลุนิทรีย ์วทิยาเขต

ปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 952,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุแบบจ าลองกายวภิาคของมนุษย ์วทิยาเขตปตัตานี  

ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 603,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบสนบัสนุนการศึกษานอกหอ้งเรียนส าหรบั

วทิยาเขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ระบบ 1 4,125,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความตา้นทานสภาพอากาศ วทิยาเขต

ปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลางพรอ้มอ่างลา้ง   วทิยาเขตปตัตานี  

ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 14 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองของแฟรงคแ์ละเฮริต์ซ ์ วทิยาเขตปตัตานี  

ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 344,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,564,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและแปลงทดลองปฏบิตัิการ

เทคโนโลยกีารเกษตร  วทิยาเขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี งาน 1 6,564,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี วทิยา

เขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี งาน 1 1,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 1,745,200                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 1,745,200                 

งบอดุหนุน 1,745,200                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,745,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการพยาบาลศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์

วทิยาเขตปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 661,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบรรยายคณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาเขต

ปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 477,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการ PCU คณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาเขต

ปตัตานี ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 606,700                      

กระทรวงสาธารณสขุ 241,594,000               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 219,060,500              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 71,399,300                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 18,868,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 18,868,000                

งบลงทนุ 18,868,000                

ครุภณัฑ์ 18,868,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 18,868,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยะรงั  ต าบลยะรงั อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 920,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลยะรงั ต าบลยะรงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยะรงั  ต าบลยะรงั อ าเภอยะรงั จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลยะรงั ต าบลยะรงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบานา ต าบลบานา อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบานา ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบานา ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบานา ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบานา ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบานา ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรูสะมแิล  ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลรูสะมแิล  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรูสะมแิล  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลรูสะมแิล  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสายบุรี ต าบลตะลบุนั อ าเภอสาย

บุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสายบุรี ต าบลตะลบุนั อ าเภอสายบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช

สายบุรี ต าบลตะลบุนั อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสายบุรี ต าบลตะลบุนั อ าเภอสายบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชสายบุรี ต าบลตะลบุนั อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปุโละปุโย  ต าบลปุโละปุโย 

อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลปุโละปุโย  ต าบลปุโละปุโย อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 120,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปุโละปุโย ต าบลปุโละปุโย อ าเภอหนองจกิ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลปุโละปุโย ต าบลปุโละปุโย อ าเภอหนองจกิ จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปู  ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควน ต าบลควน อ าเภอปะนา

เระ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลควน ต าบลควน อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควน  ต าบลควน อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลควน ต าบลควน อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลหนองจกิ ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลหนองจกิ ต าบลตุ

ยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลหนองจกิ ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอิม่ตวัออกซเิจนชนิดพกพา โรงพยาบาล

หนองจกิ ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาลหนอง

จกิ ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหญ่  ต าบลไมแ้ก่น อ าเภอไมแ้ก่น เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลูโบะยไิร  ต าบลลูโบะยไิร อ าเภอมายอ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระโด  ต าบลกระโด อ าเภอยะรงั จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาประดู่  ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเตราะบอน  ต าบลเตราะบอน 

อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเตราะบอน  ต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเตราะบอน  ต าบลเตราะบอน อ าเภอสาย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเตราะบอน  ต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขาตูม  ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรงั เครื่อง 1 70,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งนเรนท ์ ต าบลบ่อทอง 

อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นทุ่งนเรนท ์ ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งนเรนท ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนอง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งนเรนท ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมาะมาว ี ต าบลเมาะมาว ีอ าเภอยะรงั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าไร่  ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะลโุบะ ต าบล ตะลโุบะ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกโพธิ์ ต าบลป่าบอน อ าเภอโคกโพธิ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งพลา ต าบลทุ่งพลา อ าเภอโคกโพธิ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปุโละปุโย ต าบลปุโละปุโย อ าเภอหนองจกิ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปะนาเระ ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ  เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสมิสุขภาพต าบลควน ต าบลบา้นนอก อ าเภอปะนาเระ  เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอน ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสมิสุขภาพต าบลคอกกระบอื ต าบลคอกกระบอื อ าเภอปะนา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลางา ต าบลลางา อ าเภอมายอ จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเตราะบอน ต าบลตะบิ้ง อ าเภอสายบุรี  เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเก่า ต าบลบางเก่า อ าเภอสายบุรี  เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลละหาร ต าบลละหาร อ าเภอสายบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งคลา้ ต าบลทุ่งคลา้ อ าเภอสายบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหญ่ ต าบลไมแ้ก่น อ าเภอไมแ้ก่น เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลไมแ้ก่น ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลไมแ้ก่น ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะโละกะโปร ์ต าบลตะโละกะโปร ์อ าเภอ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระโด ต าบลกระโด อ าเภอยะรงั จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมาะมาว ีต าบลเมาะมาว ีอ าเภอยะรงั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาตูม ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรงั จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองใหม่ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรงั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบาโงยอืแบ็ง ต าบลกะรูบ ีอ าเภอกะพอ้ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลอ่งหอย ต าบลปลอ่งหอย อ าเภอกะพอ้ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตน้โตนด ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าไร่ ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพเิทน ต าบลพเิทน อ าเภอทุ่งยางแดง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้ด า ต าบลน า้ด า อ าเภอทุ่งยางแดง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากู ต าบลปากู อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ต าบลปากู อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลเมอืงปตัตานี อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 10 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้  โรงพยาบาลหนองจกิ ต าบล

ตุยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้  

โรงพยาบาลหนองจกิ ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลยะรงั ต าบลปิตูมดุ ีอ าเภอยะ

รงั จงัหวดัปตัตานี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสายบุรี 

ต าบลตะลบุนั อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 4 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะ

บารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 4 520,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะ

บารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มวดั

คารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอ เครื่อง 2 960,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะ

บารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 120,000                      

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 690,000                   

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 690,000                   

งบลงทนุ 690,000                   

ครุภณัฑ์ 690,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 690,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยความถีสู่ง ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพีและคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (Patient

 Monitor) ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะ

บารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 240,000                      

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 18,914,000                

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 18,914,000                

งบลงทนุ 18,914,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,914,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,914,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ต าบลตะโละ

แมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี ระบบ 1 8,846,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลยะรงั ต าบลปิตูมดุ ีอ าเภอ

ยะรงั จงัหวดัปตัตานี ระบบ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลแม่ลาน ต าบลแม่ลาน 

อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ระบบ 1 9,268,000                    

โครงการพฒันาพื้นทีพ่เิศษ 32,927,300                

เสริมสรา้งสุขภาพ ควบคุมภยัสุขภาพและรกัษาพยาบาลในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 32,927,300                

งบลงทนุ 32,927,300                

ครุภณัฑ์ 10,232,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,442,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอยะหริ่ง ต าบล

ยามู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสายบุรี 

ต าบลตะลบุนั อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโคกโพธิ์ 

ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,790,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

ส าหรบัทารกถงึผูใ้หญ่ โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุใหอ้ากาศผสมออกซเิจนดว้ยอตัราการไหลสูง 

โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลปะนาเระ ต าบลท่าขา้ม 

อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลยะหริ่ง ต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลปะนาเระ ต าบล

ท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลมายอ ต าบลมา

ยอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลยะหริ่ง ต าบลยามู

 อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดพกพาพรอ้มแสดง

ประสทิธภิาพ การนวดหวัใจ โรงพยาบาลยะรงั ต าบลปิตูมดุ ีอ าเภอยะรงั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลแม่ลาน ต าบลแม่

ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี เครื่อง 3 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลทุ่งยางแดง

 ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลไมแ้ก่น 

ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลปะนาเระ 

ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลมายอ 

ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 215,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,695,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,389,900                   

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร (ปรบัราคา 3 จงัหวดั

ชายแดนใต)้ โรงพยาบาลปะนาเระ ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั หลงั 1 1,279,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร (ปรบัราคา 3 จงัหวดั

ชายแดนใต)้ โรงพยาบาลแม่ลาน ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 9,830,700                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร (ปรบัราคา 3 จงัหวดั

ชายแดนใต)้ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน หลงั 1 1,279,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,679,400                    
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รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร (ปรบัราคา 3 จงัหวดัชายแดนใต)้ 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอกะพอ้ ต าบลกะรุบ ีอ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 3,839,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร (ปรบัราคา 3 จงัหวดัชายแดนใต)้ 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโคกโพธิ์ ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั หลงั 1 3,839,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 808,000                      

รายการระดบัที1่: ต่อเติมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นรงัมด

แดง ต าบลดอนทราย อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 575,000                      

รายการระดบัที1่: ต่อเติมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปะเสยะวอ

 ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 233,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,818,000                    

รายการระดบัที1่: หลงัคาทางเดนิเชือ่มอาคารกายภาพและอาคารทนัตกรรม 

โรงพยาบาลหนองจกิ ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ๊ก ความยาว 33 เมตร ตาขา่ยถกั ความ

ยาว 25 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกลาง ต าบลบา้นกลาง 

อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 151,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ๊ค 114 เมตร ตาขา่ยถกั 31 เมตร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอน ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั รายการ 1 345,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ๊ก ความยาว 35.8 เมตร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางมะรวด ต าบลบา้นกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั รายการ 1 77,500                        

รายการระดบัที1่: ประตูและป้ายชือ่ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอปะนาเระ 

ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 74,200                        

รายการระดบัที1่: อาคารละหมาด เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 625 ตารางเมตร (ปรบัราคา 3 จงัหวดัชายแดนใต)้ ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 994,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 81,667,200                

โครงการส่งเสริมการพฒันาสุขภาวะของประชาชนทกุช่วงวยั 81,667,200                

พฒันาการบริการการแพทยแ์ผนไทยของภาคใตช้ายแดน 24,807,000                

งบลงทนุ 24,807,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,807,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,807,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารส่งเสริมสุขภาพ และอเนกประสงค ์(แบบแพทย์

แผนไทย) 2 ชัน้ ที่ รพ.ปตัตานี พื้นที่ใชส้อยประมาณ 678 ตารางเมตร 

โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 12,403,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารส่งเสริมสุขภาพ และอเนกประสงค ์(แบบแพทย์

แผนไทย) 2 ชัน้ ที่ รพ.สมเด็จพระยพุราชสายบุรี พื้นที่ใชส้อยประมาณ 678

 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสายบุรี ต าบลตะลบุนั อ าเภอ หลงั 1 12,403,500                   

พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉินและการส่งต่อ ภาคใตช้ายแดน 56,860,200                

งบลงทนุ 56,860,200                

ครุภณัฑ์ 28,860,200                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลปตัตานี 

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี คนั 2 4,000,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 24,860,200                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจ ชนิดใบเฟสกิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด (Defibrillator) โรงพยาบาลปะนาเระ ต าบลปะนาเระ 

อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจ ชนิดใบเฟสกิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด (Defibrillator) โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ต าบลตะโละแมะ

นา อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจ ชนิดใบเฟสกิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด (Defibrillator) โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ต าบลโคกโพธิ์ 

อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพี คลืน่หวัใจและออกซเิจนใน

กระแสเลอืด โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพี คลืน่หวัใจและออกซเิจนใน

กระแสเลอืด โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสายบุรี ต าบลตะลบุนั อ าเภอ เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพี คลืน่หวัใจและออกซเิจนใน

กระแสเลอืด โรงพยาบาลมายอ ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพี คลืน่หวัใจและออกซเิจนใน

กระแสเลอืด โรงพยาบาลกะพอ้ ต าบลกะลบุ ีอ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลไมแ้ก่น ต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไมแ้ก่น เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลไมแ้ก่น ต าบลไกรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบัพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลปะนาเระ ต าบลปะนาเระ 

อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพี คลืน่หวัใจและออกซเิจนใน

กระแสเลอืด โรงพยาบาลยะหริ่ง ต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพี คลืน่หวัใจและออกซเิจนใน

กระแสเลอืด โรงพยาบาลยะรงั ต าบลยะรงั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพี คลืน่หวัใจและออกซเิจนใน

กระแสเลอืด โรงพยาบาลแม่ลาน ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลแม่ลาน ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสกิแบบจอสพีรอ้ม

ภาควดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบา

รงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: C - Clamp ส าหรบัยดึกระดูกอุง้เชงิกราน( pelvis) 

โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 240,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืควา้นโพรงกระดูก โรงพยาบาลปตัตานี ต าบล

สะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่:  เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยคลืน่วทิยคุวามถีสู่ง 

โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วยหายใจและ

เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดมยาสลบ 

โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 1,760,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระตุน้กลา้มเน้ือ  โรงพยาบาลปตัตานี ต าบล

สะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกการทรงตวัแบบพยงุยนื โรงพยาบาลปตัตานี 

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัและงานตกแต่งรองเทา้ โรงพยาบาลปตัตานี 

ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 980,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งผ่าตดัเป็นระบบ laminar air flow ควบคุม

แรงดนัอากาศ อณุหภูม ิและความชื้น โรงพยาบาลปตัตานี ต าบลสะบารงั 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หอ้ง 4 28,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 65,994,000                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 65,994,000                

ค่าใชจ่้ายบคุลากรในการเสริมสรา้งสุขภาพ ควบคุมโรค และภยัสุขภาพในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 65,994,000                

งบด าเนินงาน 65,994,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 65,994,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 10779 65,994,000                   

กรมการแพทย์ 22,528,000                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 22,232,600                

โครงการผูเ้สพ ผูต้ดิยา และสารเสพตดิไดร้บัการบ าบดั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 22,232,600                

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการบ าบดัรกัษายาเสพตดิ 22,232,600                

งบลงทนุ 22,232,600                

ครุภณัฑ์ 5,747,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศควบคุมความชื้น ต าบลรูสะมแิล อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 3,000,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,000 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 

แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี คนั 1 1,290,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 93,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ต าบลรูสะมแิล

 อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ใส่ภาชนะ ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี คนั 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็เกบ็จาน ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี คนั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ขยะ ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั คนั 1 18,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,015,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่หวัใจ EKG 12 Lead ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัิ ต าบลรูสะมแิล อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 140,000                      
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04940000 จงัหวดัปตัตานี

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสมรรถภาพปอด ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด า ต าบลรู

สะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดไฟฟ้า ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เตียง 6 300,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค แบบมรีาวก ัน้ ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เตียง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหู ตา ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี 

จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: กระเป๋าอปุกรณ์การแพทยฉุ์กเฉิน ต าบลรูสะมแิล อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 10,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 309,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูมสิ าหรบัเกบ็ยา ต าบลรูสะมแิล อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 3 294,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมคิวามชื้นความชื้นสมัพทัธ ์ต าบลรูสะมิ

แล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 40,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คร่อมเตียง ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี ตวั 4 40,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,485,600                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,455,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกั ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี 

จงัหวดัปตัตานี รายการ 4 10,455,600                   

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,180,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแผนกผูป่้วยนอก ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเภสชักรรม ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเวชระเบยีนและคลนิิกเมทาโดน ต าบลรูสะมิ

แล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งตรวจปสัสาวะ ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งพเิศษ 1 และ 2 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี รายการ 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารงานอาชวีบ าบดั ต าบลรูสะมแิล อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 180,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: หลงัคาทางเดนิระหวา่งเรือนนอน ต าบลรูสะมแิล อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารสวสัดกิารและจ าหน่ายผลติภณัฑผู์ป่้วย ต าบลรูสะ

มแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 3,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 295,400                   

องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอด 295,400                   

พฒันาการรกัษาระดบัตตยิภูมแิละสูงกวา่ 295,400                   

งบด าเนินงาน 295,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 295,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 295,400                      
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กรมควบคุมโรค 5,500                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 5,500                      

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 5,500                      

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 5,500                      

งบลงทนุ 5,500                      

ครุภณัฑ์ 5,500                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าเรือปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ตู ้ 1 5,500                         

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 99,430,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 24,667,700                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,667,700                

โครงการส่งเสริมความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,667,700                

ส่งเสริมความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,667,700                

งบอดุหนุน 22,667,700                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,667,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์พระอารามหลวง(ใน

พื้นที5่จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ วดัจลุนิทวาปีวหิาร พระอารามหลวง ต าบลตุ

ยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี วดั 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัหวัควน ต าบลนาเกตุ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี วดั 1 333,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัอรญัวาสกิาราม ต าบลทุ่งเพล อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั วดั 1 333,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัมาลนิีเวศก ์ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี วดั 1 333,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัสารวนั ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัไมแ้ก่น ต าบลไมแ้ก่น อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดันิกรชนาราม ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมอืงปตัตานี วดั 1 366,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัยานิการาม ต าบลยาบ ีอ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี วดั 1 266,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดับูรพาราม ต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี วดั 1 633,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัประเวศนภู์ผา ต าบลตรงั อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั วดั 1 266,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัป่าศรี ต าบลตะโละ๊ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี วดั 1 233,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัดอนกลาง ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัโชติรส ต าบลตะโละ๊ไกรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดั วดั 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัขจรประชาราม ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัมชัฌมิาวาส ต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี วดั 1 266,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดันพวงศาราม ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี วดั 1 333,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัภมรคติวนั ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั วดั 1 233,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัจฬุามณี ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี วดั 1 266,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัหลกัเมอืง ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั วดั 1 266,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัปิยามราม ต าบลปิยามนุงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี วดั 1 133,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดับา้นด ีต าบลบาราโหม อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดับา้นไร่พฒันา ต าบลปากลอ่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัปุหรน ต าบลชา้งใหต้ก อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัโคกหญา้คา ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรงั จงัหวดั วดั 1 333,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัศรีมหาโพธิ์ ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั วดั 1 266,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัหนา้เกตุ ต าบลนาเกตุ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดักสุาวด ีต าบลตาแกะ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี วดั 1 266,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัมหนัตคาม ต าบลไมแ้ก่น อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี วดั 1 266,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัควนนอ้ย ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัประจนัตคาม ต าบลบา้นนอก อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั วดั 1 333,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัโพธาราม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี วดั 1 266,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัเทพนิมติ ต าบลบา้นนอก อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั วดั 1 466,700                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพเิศษพระภกิษุสงฆใ์น 5 จงัหวดัชายแดน 400 12,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,000,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 2,000,000                 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 2,000,000                 

งบอดุหนุน 2,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัมุ

จลนิทวาปีวหิาร ต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,000,000                    

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 74,762,300                
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แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 14,553,900                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัและการด าเนินคดคีวามม ัน่คงในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 9,849,900                 

เพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 9,849,900                 

งบลงทนุ 9,849,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,849,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,849,900                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัต ัง้สถานียทุธศาสตร ์ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคก

โพธิ์ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 3,396,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัต ัง้สถานียทุธศาสตร ์ต าบลทุ่งคลา้ อ าเภอสาย

บุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 3,863,600                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัต ัง้สถานียทุธศาสตร ์ต าบลควน อ าเภอปะนา

เระ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,590,000                    

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพก าลงัพลและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการต ารวจในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4,704,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพก าลงัพลและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการต ารวจในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4,704,000                 

งบลงทนุ 4,704,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,704,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,704,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน บก.ชค.ตชด.จว.ปตัตานี รอ้ย ตชด.444 ต าบลบาโลย อ าเภอยะ ฐาน 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ปตัตานี 11 ต าบลรูสะมแีล อ าเภอเมอืงปตัตานี ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ปตัตานี 12 ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดั ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ปตัตานี 13 ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ปตัตานี 21 ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรงั จงัหวดั ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ปตัตานี 22 ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จงัหวดั ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ปตัตานี 23 ต าบลหนองแรต อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดั ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ปตัตานี 32 ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ปตัตานี 33 ต าบลกะรุบ ีอ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ปตัตานี 41 ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ปตัตานี 42 ต าบลตะลบุนั อ าเภอสายบุรี จงัหวดั ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ปตัตานี 43 ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ปตัตานี ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ฐาน 1 348,000                      
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รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ปตัตานี 31 ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ฐาน 1 348,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 60,208,400                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการควบคุมสถานการณ์ความไมส่งบในเขตจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 59,528,400                

การเพิม่ประสทิธภิาพการควบคุมสถานการณ์ความไมส่งบในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 59,528,400                

งบลงทนุ 59,528,400                

ครุภณัฑ์ 56,226,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 38,630,000                   

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ล

แค็บ 4 ประตู ขนาด 1 ตนั ภ.จว.ปตัตานี ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี คนั 6 14,400,000                   

รายการระดบัที1่: รถอเนกประสงคห์ุม้เกราะ ภ.จว.ปตัตานี ต าบลบานา 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี คนั 1 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: รถอเนกประสงค ์ติดต ัง้เครื่องตดัสญัญาณวงจรการจดุ

ระเบดิดว้ยความถีว่ทิยสุือ่สาร พ่วงวงจรถอดรหสั DTMF พรอ้มอปุกรณ์ 

ภ.จว.ปตัตานี ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี คนั 1 20,330,000                   

ครุภณัฑอ์าวุธ 12,196,000                   

รายการระดบัที1่: โลก่นักระสุนระดบั 3+ ภ.จว.ปตัตานี ต าบลบานา อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี อนั 20 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้ง Therm-App ภ.จว.ปตัตานี ต าบลบานา อ าเภอ

เมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 34 6,596,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.เมอืงปตัตานี ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.หนองจกิ ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.โคกโพธิ์ ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.กะพอ้ ต าบลกะรุบ ีอ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ทุ่งยางแดง ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.นาประดู่ ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ปะนาเระ ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.มายอ ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ไมแ้ก่น ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ยะรงั ต าบลยะรงั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ยะหริ่ง ต าบลปิยามมุงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ราตาปนัยงั ต าบลราตาปนัยงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.บา้นโสร่ง ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 360,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.สายบุรี ต าบลตะบิ้ง อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.แม่ลาน ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี ชดุ 2 360,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,302,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,302,400                    

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ ภ.จว.ปตัตานี ต าบลบา

นา อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.เมอืงปตัตานี ต าบล

อาเนาะรู อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.สายบุรี ต าบลตะบิ้ง 

อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.หนองจกิ ต าบลบ่อ

ทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.ยะหริ่ง ต าบลปิยา

มมุงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.ยะรงั ต าบลยะรงั 

อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.มายอ ต าบลมายอ 

อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.ปานาเระ ต าบลปะนา

เระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.แม่ลาน ต าบลแม่

ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.ไมแ้ก่น ต าบลไทร

ทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.ทุ่งยางแดง ต าบลตะ

โละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.กะพอ้ ต าบลกะรุบ ี

อ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.บา้นโสร่ง ต าบลเขา

ตูม อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.นาประดู่ ต าบลนา

ประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.ราตาปนัยงั ต าบลรา

ตาปนัยงั อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.โคกโพธิ์ ต าบลโคก

โพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี หลงั 1 206,400                      

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 680,000                   

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 680,000                   

งบลงทนุ 680,000                   

ครุภณัฑ์ 680,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 680,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี ภ.จว.ปตัตานี ต าบลบานา อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 34 680,000                      

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 14,655,200                

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 14,655,200                
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แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 14,655,200                

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 14,655,200                

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 14,655,200                

งบอดุหนุน 14,655,200                

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัปตัตานี  ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี 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 าจงัหวดัปตัตานี  ต าบลสะบารงั อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,520,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้งอาคารส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดั แห่ง 1 14,520,000                   

รฐัวิสาหกจิ 60,480,800                

องคก์ารสะพานปลา 59,280,800                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 59,280,800                

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 59,280,800                

พฒันาสะพานปลาและทา่เทยีบเรือประมง 59,280,800                

งบอดุหนุน 59,280,800                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,280,800                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งตลาดสตัวน์ า้และพื้นโรงคลมุเดมิหนา้ท่าเทยีบ

เรือประมงปตัตานีพรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบลบานา อ าเภอเมอืง แห่ง 1 59,280,800                   

การประปาส่วนภูมภิาค 1,200,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,200,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 1,200,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 1 ต าบลมะนงัดาล า 

อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 1,200,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 390,175,900               

จงัหวดัปตัตานี 277,581,900              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 277,581,900              

การพฒันาดา้นสงัคม 144,063,200              

ปรบัปรุงสนามกฬีาจงัหวดัปตัตานี 75,000,000                

งบลงทนุ 75,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสระวา่ยน า้แขง่ขนัในร่มขนาดมาตรฐาน 25x50 

เมตร ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 75,000,000                   

ขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 23,031,600                

งบด าเนินงาน 8,031,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,031,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 93,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,032,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 1,032,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,188,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 2,188,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,388,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,388,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 569,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,760,000                    

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งที่เกบ็น า้เพือ่การอุปุโภค บริโภค ฝายกกัเกบ็น า้

บนภูเขาปาโจเปาะนา บา้นสุเหร่า หมู่ที่2 ต าบลท่าน า้ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั แห่ง 1 15,000,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติของครวัเรือนยากจนจงัหวดัปตัตานี 5,000,000                 

งบด าเนินงาน 5,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 5,000,000                    

สนบัสนุนการศึกษาของเยาวชนจงัหวดัปตัตานี 6,144,000                 

งบด าเนินงาน 6,144,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,144,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 3,840,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 3,840,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 860,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 860,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุอืน่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องเเต่งกาย 0 255,000                      

พฒันาศกัยภาพผลติภณัฑ ์OTOP และเพิม่ช่องทางการตลาดดว้ยกลไกประชารฐั 5,550,000                 

งบด าเนินงาน 5,550,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,550,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,540,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 4,540,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,300                         

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 9,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,000,000                    
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พฒันานวตักรรมผลติภณัฑอ์าหารอตัลกัษณ์จงัหวดัปตัตานี 601,200                   

งบด าเนินงาน 601,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 601,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 365,000                      

สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ (TO BE NUMBER ONE)จงัหวดั

ปตัตานี 1,358,200                 

งบด าเนินงาน 1,358,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,358,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 22,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 540,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 540,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 636,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 636,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 106,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 106,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 22,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

เสริมสรา้งความม ัน่คงดา้นโครงสรา้งพื้นฐานตามแนวทางประชารฐั 18,378,200                

งบลงทนุ 18,378,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,378,200                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,064,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสนัทรายและขดุลอกคลองละเวง หมู่ที่ 5 ต าบลไทรทอง

 อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี กวา้ง 25.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร ลกึ/สูง แห่ง 1 1,461,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้สระกูบงับาเดาะ หมู่ที่ 4 ต าบลสะก า 

อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี ขนาดกวา้ง 60.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร แห่ง 1 1,808,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองใตฝ้ายโตะ๊ปีเยาะ อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั

ปตัตานี-ขดุลอกใตท้่อระบายน า้บา้นเกาะไทร แห่ง 1 1,795,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 11,847,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองลอเอาะ หมู่ที่

 2 ต าบลปะกาฮารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี กวา้ง 9.00 เมตร 

ยาว 10.00 เมตร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย อบต.มะนงัดาล า-กา

แจ หมู่ที่ 1 ต าบลมะนงัดาล า อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี กวา้ง 4.00 เมตร

 ยาว 780.00 เมตร สายทาง 1 1,992,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นลตุง หมู่ที่ 6 

ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตานี   กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 750.00 สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยหมู่บา้นอยู่เจริญ 

ถนนจรูญส าราญ หมู่ที่ 1 บา้นรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 

 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,671,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นทุ่งนา - บา้น

เหนือ หมู่ที่ 1  ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 440.00 เมตร สายทาง 1 1,184,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,467,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรสายริมทะเล หมู่ที่ ๒ ต าบลบางตาวา 

อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี กวา้ง 4.00 -6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร สายทาง 1 1,467,200                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 66,085,000                

ฟ้ืนฟู บูรณะแหลง่น า้เพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบจากปญัหาอทุกภยัจงัหวดัปตัตานี 23,585,000                

งบลงทนุ 23,585,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,585,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 23,585,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองบา้นนดัฆอนิส หมู่ที่ 5 ต าบลน า้ด า อ าเภอ

ทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 7,900,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองบา้นโตะ๊ตีเต หมู่ที2่ ต าบลบาโลย อ าเภอยะ

หริ่ง จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 2,845,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองบา้นคางา หมู่ที5่ ต าบลสะนอ อ าเภอยะรงั 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 8,340,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองบราโอ หมู่ที1่ ต าบลประจนั อ าเภอยะรงั 

จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 4,500,000                    

บริหารจดัการทรพัยากรน า้ป้องกนัอทุกภยั 38,500,000                

งบลงทนุ 38,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,500,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 38,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ภายในโรงพยาบาลหนองจกิ ต าบลตุ

ยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพนงัก ัน้น า้ป้องกนัอทุกภยั โรงพยาบาลหนองจกิ 

อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 35,000,000                   

แหลง่น า้สนบัสนุนกจิกรรมเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัในโรงเรียน ตามหลกัเศรษฐกจิ

พอเพยีง และชมุชน 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาโรงเรียนบา้นช่องแมว  หมู่ที่ 4 ต าบล

ละหาร อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 4,000,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 6,041,600                 

ยกระดบัการจดัการความม ัน่คงเชงิพื้นที ่สู่ปตัตานีเมอืงแหง่สนัตสุิขทีย่ ัง่ยนื 6,041,600                 

งบด าเนินงาน 6,041,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,041,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 949,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 19,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,048,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 1,048,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,866,800                    
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,866,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 449,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 707,500                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 13,285,100                

พฒันาขดีความสามารถดา้นการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการภาคการคา้และการลงทนุ 13,285,100                

งบด าเนินงาน 4,363,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,363,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 336,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 336,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 277,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 277,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 935,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 2,076,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 580,000                      

งบลงทนุ 8,922,100                 

ครุภณัฑ์ 8,000,000                    

ครุภณัฑโ์รงงาน 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องฆ่าเชื้อผลติภณัฑอ์าหาร ประกอบ Water Spray

 Retort พรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวเิคราะหคุ์ณภาพอาหาร ชดุ 1 500,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 922,100                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 922,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารปฏบิตัิการแปรรูปอาหารฮาลาล ต าบลรูสะ

มแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 922,100                      

การพฒันาดา้นเกษตร 3,766,000                 

สนบัสนุนการประกอบอาชพีท านาเกลอื 3,766,000                 

งบลงทนุ 3,766,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,766,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,768,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองอาโลกู หมู่ที่ 3 ต าบลบานา อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัปตัตานี ขนาดกวา้ง 6.50 - 16.00 เมตร ระยะทาง 1.677 กโิลเมตร 

ลกึเฉลีย่ 2.75 เมตร แห่ง 1 1,768,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองอาโลจนิอ หมู่ที่ 3 ต าบลบานา อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัปตัตานี ขนาดกวา้ง 6.50-8.00 เมตร ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร ลกึ แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองอาโลกะจ ิหมู่ที่ 3 ต าบลบานา อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัปตัตานี ขนาดกวา้ง 4.00-6.00 เมตร ระยะทาง 2 กโิลเมตร ลกึเฉลีย่ แห่ง 1 748,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 44,341,000                

พฒันาศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วจงัหวดัปตัตานี 44,341,000                

งบด าเนินงาน 20,341,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,341,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 2,420,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 534,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,431,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดั 0 16,431,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 544,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 544,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 327,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 78,000                        

งบลงทนุ 24,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณลานอนุสาวรียก์รมหลวงชมุพร 

หมู่ที6่ บา้นสวนสมเด็จ ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณลานอเนกประสงคแ์ละรัว้โดยรอบ

โครงการสวนเจา้ทะเล หมู่ที่ 6 บา้นสวนสมเด็จ ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง

ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ราวกนัตก บริเวณเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะริมปาก

แม่น า้ปตัตานี  ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี  ยาว แห่ง 1 6,000,000                    

กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 112,594,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 112,594,000              

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 43,393,000                

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติดา้นการเกษตร 43,393,000                

งบด าเนินงาน 43,393,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 43,393,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร สมัมนาและฝึกอบรม 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมันาและฝึกอบรม 0 215,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 215,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ 0 229,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 54,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 85,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,190,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดัเกบ็ขอ้มูล พรอ้มจดัท าและ

ปรบัปรุงระบบฐานขอ้มูลเกษตรกรเพือ่การประชาสมัพนัธ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการปรบัพื้นที่เพือ่จดัท าแปลงเรียนรูก้าร

ส่งเสริมการปลูกพชืหลงัจากการท านา 0 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการปรบัพื้นที่เพือ่จดัท าแปลงเรียนรูก้าร

ส่งเสริมการปลูกพชืสมนุไพร 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถบสัปรบัอากาศ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเกษตร 0 31,750,000                   

โครงการดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 69,201,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วในกลุ่มจงัหวดั 59,685,000                

งบลงทนุ 59,685,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,685,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 59,685,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์หลง่ท่องเที่ยวหาดวาสุกรี ต าบลตะลบุนั

 อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 4,685,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่ท่องเที่ยวเชงิผจญภยั (Pattani Adventure

 Park) ระยะที่ 2  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรป์ตัตานี  ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันห์าดรูสะมแิล ระยะที่ 2 ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี แห่ง 1 30,000,000                   

ส่งเสริมกจิกรรมการทอ่งเทีย่วและกจิกรรมต่อเน่ืองกลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 9,516,000                 

งบด าเนินงาน 9,516,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,516,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,516,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดังานมหกรรมท่องเที่ยวปตัตานี

อาเซยีน กตญัญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียวปตัตานี 0 3,920,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดังานมหกรรมมรดกปตัตานี มรดก 0 2,815,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดังานแขง่ขนัจกัรยานทางไกล 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 2,781,000                    


