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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 14,629,729,380           

จงัหวดัยะลา 14,629,729,380           

ส านักนายกรฐัมนตรี 4,671,496,900            

กรมประชาสมัพนัธ์ 10,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 10,000,000                

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 10,000,000                

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ครุภณัฑ์ 10,000,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศ

ไทย ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ระบบ เอ.เอม็.ขนาดก าลงัส่ง 10 ระบบ 1 10,000,000                   

กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร 4,661,292,100            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 122,145,400              

โครงการบริหารจดัการมุง่เพิม่ประสทิธภิาพภาครฐัและเครือขา่ยต่างๆเพือ่การขบัเคลือ่น

นโยบาย 122,145,400              

งานรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 122,145,400              

งบรายจ่ายอื่น 122,145,400              

รายการระดบัที1่: การติดต ัง้ระบบป้องกนัความปลอดภยัในเขตเมอืงระยะที่ 

2 ดว้ยระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 0 122,145,400                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 731,910,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 731,910,000              

รายจ่ายบคุลากรภาครฐัขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 731,910,000              

งบรายจ่ายอื่น 731,910,000              

รายการระดบัที1่: การก าลงัพลและทรงชพีของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 0 49,800,000                   

รายการระดบัที1่: การก าลงัพลและทรงชพีของ ทบ. 0 682,110,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 3,807,236,700            

การแกไ้ขปญัหาความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,807,236,700            

การก าลงัพลและการด าเนินงาน เพือ่รกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 3,807,236,700            

งบรายจ่ายอื่น 3,807,236,700            

รายการระดบัที1่: การก าลงัพลและการด าเนินงาน ทบ. 0 2,945,149,600               

รายการระดบัที1่: การก าลงัพลและการด าเนินงาน ทร. 0 227,194,000                 

รายการระดบัที1่: การก าลงัพลและการด าเนินงาน ทอ. 0 159,275,000                 

รายการระดบัที1่: การก าลงัพลและทรงชพีของ กกล.ตร.จชต. 0 475,618,100                 

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                      

กระทรวงกลาโหม 27,573,600                

กองบญัชาการกองทพัไทย 27,573,600                

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))
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แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 27,573,600                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 27,573,600                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 23,101,300                

งบลงทนุ 23,101,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,101,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 23,101,300                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา กม. 1.971 5,812,000                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา กม. 0.08 270,600                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา กม. 0.143 392,100                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา กม. 0.235 627,500                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา กม. 0.163 470,900                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลตาเนาะแมเราะ 

อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา กม. 5 2,941,000                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลตาเนาะแมเราะ 

อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา กม. 2 1,259,300                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั กม. 1.875 1,236,800                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา กม. 2.9 1,815,300                    

รายการระดบัที1่: การสรา้งทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลวงัพญา อ าเภอรามนั

 จงัหวดัยะลา กม. 1.54 8,275,800                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 4,472,300                 

งบลงทนุ 4,472,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,472,300                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 4,180,000                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม  ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง

 จงัหวดัยะลา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง

 จงัหวดัยะลา แห่ง 1 409,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม  ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง

 จงัหวดัยะลา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม  ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง

 จงัหวดัยะลา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง

 จงัหวดัยะลา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอ

บนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอ

บนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอ

บนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอ

บนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอ

บนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 225,800                      
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รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอ

บนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลตาเนาะแม

เราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลตาเนาะแม

เราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลตาเนาะแม

เราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลตาเนาะแม

เราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 244,400                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 292,300                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 292,300                      

กระทรวงการคลงั 1,288,000                 

กรมสรรพากร 1,288,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,288,000                 

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 1,288,000                 

การจดัเกบ็ภาษอีากร 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 76,251,200                

สถาบนัการพลศึกษา 76,251,200                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 62,360,300                

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 62,360,300                

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 62,360,300                

งบลงทนุ 62,360,300                

ครุภณัฑ์ 7,883,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,883,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือทอ้ง แบบ

กระบอกลม  ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือขารวม แบบ

กระบอกลม  ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลท่าสาป  

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกกลา้มเน้ือ แบบดมัเบล พรอ้มมา้นัง่ราบ 

ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ต าบลท่าสาป  อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการเตน้หวัใจประเภททมีแบบไรส้ายทางไกล

ตามเวลาจริง ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่สายพานโคง้ แบบก าหนดความเร็ว ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 1,218,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,476,800                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 50,050,800                   

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงคพ์รอ้มหลงัคาคลมุ วทิยาเขตยะลา

 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โรงฝึกกฬีาอเนกประสงค ์4 ชัน้ วทิยาเขตยะลา ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา หลงั 1 40,050,800                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,426,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามกฬีาอเนกประสงค ์โรงเรียนกฬีาจงัหวดั

ยะลา ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 1,451,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามฟตุบอล โรงเรียนกฬีาจงัหวดัยะลา ต าบล

ท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 2,975,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 13,890,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 13,890,900                

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 2,365,600                 

งบลงทนุ 2,365,600                 

ครุภณัฑ์ 2,365,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 299,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 921,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา

 จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 27,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้นัง่ขบั แบบ 3 พวงตดั ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 894,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 319,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 3 62,400                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา จอ 4 87,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 4 170,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 646,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา

 จงัหวดัยะลา ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 35,000                        

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 728,700                   

งบลงทนุ 728,700                   

ครุภณัฑ์ 728,700                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 170,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา

 จงัหวดัยะลา ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 32,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 17,500                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 2,909,400                 

งบลงทนุ 2,909,400                 

ครุภณัฑ์ 2,909,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 149,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,330,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา

 จงัหวดัยะลา ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอตัราการเตน้ของหวัใจขณะออกก าลงักาย ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 5 125,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะการเคลือ่นไหวร่างกายของนกักฬีา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 1,500,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 145,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา กลอ้ง 3 105,000                      

จดัการเรียนการสอนข ัน้พื้นฐานดา้นการกฬีา 7,887,200                 

งบลงทนุ 7,887,200                 

ครุภณัฑ์ 6,129,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 71,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 913,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้นัง่ขบั แบบ 3 พวงตดั ต าบลท่าสาป  อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 894,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,040,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุร ัว้กระโดด ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาปนัจกัสลีตั ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 3 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีามวย ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา ชดุ 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ฬีามวยสากล ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา 

จงัหวดัยะลา ชดุ 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีายูโด ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา ชดุ 10 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเรือพาย ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา 

จงัหวดัยะลา ชดุ 2 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟตุซอล ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา 

จงัหวดัยะลา ชดุ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟตุบอล ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา 

จงัหวดัยะลา ชดุ 5 300,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 1,052,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัและอตัราชพีจรขณะพกัแบบอตัโนมตัิ 

ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 4 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความจปุอดแบบแหง้ ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงบบีมอืแบบดจิติอล ต าบลท่าสาป  อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 64,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงเหยยีดขาและหลงัแบบดจิติอล ต าบลท่าสาป 

 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอ่อนตวัดา้นหนา้แบบดจิติอล ต าบลท่าสาป 

 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มโปรแกรมประเมนิผล

สมรรถภาพทางกาย ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 150,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลท่าสาป  

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา กลอ้ง 3 105,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,758,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,758,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอพกั โรงเรียนกฬีาจงัหวดัยะลา ต าบลท่า

สาป  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 1,758,200                    

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 16,902,300                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 14,379,200                

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                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 12,011,800                

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 12,011,800                

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 12,011,800                

งบลงทนุ 12,011,800                
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ครุภณัฑ์ 741,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 26,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน   ส านกังานพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั ส านกังานพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 2 15,800                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 715,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) ส านกังานพฒันา

สงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง คนั 1 715,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,270,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,600,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 10,600,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 203,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั แห่ง 1 203,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 467,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ   ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั แห่ง 1 467,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,241,100                 

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                    

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 862,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 862,000                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 862,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 862,000                   

งบลงทนุ 862,000                   

ครุภณัฑ์ 262,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 240,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองธารโต จงัหวดัยะลา  ต าบลธารโต อ าเภอธาร เครื่อง 1 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้จงัหวดัยะลา  ต าบลตลิง่ชนั 

อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  นิคมสรา้งตนเองเบตง 

จงัหวดัยะลา  ต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 22,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 600,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 600,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปา นิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้

จงัหวดัยะลา  ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 600,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 876,100                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 876,100                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 876,100                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 876,100                   

งบลงทนุ 876,100                   

ครุภณัฑ์ 876,100                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็  

สถานสงเคราะหเ์ด็กชายจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง  อ าเภอเมอืงยะลา  คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 2 กอ๊ก สถานสงเคราะหเ์ด็กชาย

จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง  อ าเภอเมอืงยะลา  จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ  1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว  บา้นพกัเด็กและครอบครวั

จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 13,100                        

กรมกจิการผูสู้งอายุ 785,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 785,000                   

โครงการการส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดร้บัการคุม้ครองและส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 785,000                   

การสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ 785,000                   

งบลงทนุ 785,000                   

ครุภณัฑ์ 785,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 516,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายบุา้นทกัษณิ  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตวั 80 180,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 90 ลติร ศูนยพ์ฒันาการ

จดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นทกัษณิ  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา ตวั 6 24,000                        

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

แผ่นต่อนาท ีศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นทกัษณิ  ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูส้าขาโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ 4 สายนอก 16 สายใน ศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นทกัษณิ  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

บา้นทกัษณิ  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็ของแบบมฝีาปิด 2 ชัน้ 6 แถว ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นทกัษณิ  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุสมัมนา (แบบพบั) ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นทกัษณิ  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั ตวั 10 28,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

บา้นทกัษณิ  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตวั 30 45,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 149,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นทกัษณิ  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง เครื่อง 5 130,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิาร

สงัคมผูสู้งอายบุา้นทกัษณิ  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 19,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 100,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร แบบมี

ลอ้ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นทกัษณิ  ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นทกัษณิ  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั ชดุ 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นทกัษณิ  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั ชดุ 1 28,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวผ์ลติภณัฑ ์ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายบุา้นทกัษณิ  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 20,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 335,195,700               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 33,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 33,000                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 33,000                     

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 33,000                     

งบลงทนุ 33,000                     

ครุภณัฑ์ 33,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 33,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน  ต าบลสะเตง   อ าเภอเมอืงยะลา  ตู ้ 6 33,000                        

กรมชลประทาน 286,971,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 57,042,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,455,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,455,000                 

งบลงทนุ 5,455,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,455,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,455,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้  

สาย 2 (พรด.) ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา รายการ 0 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายจฬุาภรณ์พฒันา 11  (พรด.) ต าบลบาละ 

อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา รายการ 0 1,615,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้บา้นพร่อน (พรด.) ต าบลพร่อน 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้บา้นสาคอ (พรด.) ต าบลท่าสาป 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 0 375,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้บา้นบราแง (พรด.) ต าบลยโุป 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 0 415,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา รายการ 0 700,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 51,587,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 51,587,000                

งบลงทนุ 51,587,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,587,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 51,587,000                   

รายการระดบัที1่:  งานปรบัปรุงคนัคลองของคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา 

ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ระยะทาง 1.800 กม. รายการ 0 8,300,000                    

รายการระดบัที1่:  งานปรบัปรุงคนัก ัน้น า้ฝัง่ขวาระยะที่ 1 ต าบลตาเซะ 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ระยะทาง 4.800 กม. รายการ 0 24,341,000                   

รายการระดบัที1่:  งานปรบัปรุงถนนภายในหวังาน โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา  จงัหวดัยะลา ระยะทาง รายการ 0 14,902,000                   

รายการระดบัที1่:  งานปรบัปรุงถนนภายในบา้นพกัฝัง่ลาว โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 0 4,044,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 187,137,400              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 29,734,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 29,734,000                

งบลงทนุ 29,734,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,734,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 29,734,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 29,734,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ลน้บริเวณหวังาน  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 1,980,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบหวังานและระบบพื้นที่อพยพ

พรุทุ่งคอก  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลตาเซะ อ าเภอ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.1+015 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคูระบายน า้และท่อทางขา้มบริเวณหวังาน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา รายการ 1 1,040,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงท่อระบายน า้พื้นที่พรุทุ่งคอก  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา รายการ 1 1,770,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงคอสะพานขา้มคลองระบายน า้ D7  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา รายการ 1 1,580,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงท่อระบายน า้บริเวณหวังาน 3 แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา รายการ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงระบบชลประทาน  โครงการชลประทาน

ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายบา้นหนิลูกชา้ง(ปชด.)  

โครงการชลประทานยะลา ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา รายการ 1 1,650,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายบา้นตะโละ๊เว (ปชด.)  

โครงการชลประทานยะลา ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา รายการ 1 2,450,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายบา้นบาจ(ุปชด.)  โครงการ

ชลประทานยะลา ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา รายการ 1 3,250,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายบา้นปิยะมติร 4 (ปชด.)  

โครงการชลประทานยะลา ต าบลถ า้ทะล ุอ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา รายการ 1 2,850,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายบา้นถ า้ทะล ุ(ปชด.)  โครงการ

ชลประทานยะลา ต าบลถ า้ทะล ุอ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา รายการ 1 1,750,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายบา้นคอกชา้ง (ปชด)  

โครงการชลประทานยะลา ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา รายการ 1 1,820,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายบา้นกาแป๊ะกอตอ (ปชด)  

โครงการชลประทานยะลา ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา รายการ 1 1,820,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตสระกกัแกบ็น า้เพือ่ใชง้านวจิยั 

จ านวน 2 สระ สถานีทดลองการใชน้ า้ชลประทานที่ 7 (ปตัตานี) ต าบลตา

เซะ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 624,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 157,403,400              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 36,250,000                

งบลงทนุ 36,250,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,250,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 36,250,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นกอืม ิ พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลบาโระ๊ อ าเภอ

ยะหา จงัหวดัยะลา รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 16,250,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นเจาะลมีสั 

ต าบลอาซอ่ง อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา รายการ 0 16,250,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 21,034,000                

งบลงทนุ 21,034,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,034,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,034,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิต าบลบนันงัสาเรง (แกม้ลงิบนันงัรายอ)ต าบล

บนันงัสาเรง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 0 21,034,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 100,119,400              

งบลงทนุ 100,119,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,119,400                 

ค่าที่ดนิ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ  โครงการอ่างเกบ็น า้

ยะรม ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา รายการ 0 70,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 119,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้ง โครงการอ่างเกบ็น า้ยะรม จงัหวดั รายการ 0 119,400                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 37,250,000                

โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 37,250,000                

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคใตช้ายแดน 37,250,000                

งบลงทนุ 37,250,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,250,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 37,250,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้น กม.24 พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลอยั

เยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา รายการ 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นจ าปูน ต าบล

ท่าธง อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา รายการ 1 12,250,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,541,600                 

การจดัการน า้ชลประทาน 5,541,600                 

การจดัการงานชลประทาน 5,541,600                 

งบลงทนุ 5,541,600                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,541,600                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาปตัตานี ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทานยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 0 950,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,591,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 3,591,600                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและระบบส่งน า้ โครงการชลประทาน

ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 0 1,147,800                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาปตัตานี

 ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานยะลา ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน สถานีทดลองการใชน้ า้ชลประทานที่ 

7 (ปตัตานี) ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 0 283,800                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 4,622,500                 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4,601,500                 

โครงการเสริมสรา้งการบริหารการเงนิแก่สมาชกิสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 4,601,500                 

ฝึกอบรมการบริหารการเงนิแก่สมาชกิสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 4,601,500                 

งบด าเนินงาน 4,601,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,601,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 78,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 11 990,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่โครงการ คน 11 990,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,533,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 21,000                     

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 21,000                     

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21,000                     

งบลงทนุ 21,000                     

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 1,205,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 693,700                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 693,700                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 693,700                   

งบลงทนุ 693,700                   

ครุภณัฑ์ 112,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 89,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและ

ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน   ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ชดุ 2 89,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลธารโต อ าเภอธารโต เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตวั 1 13,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 581,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 581,000                      

รายการระดบัที1่: โรงเกบ็พสัดุ ขนาด 84 ตารางเมตร ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา  จงัหวดัยะลา หลงั 1 581,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 512,000                   

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 512,000                   

สนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง 512,000                   

งบลงทนุ 512,000                   

ครุภณัฑ์ 512,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 512,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบท่อสูบน า้พญานาค ชนิดเพลานอก 

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ชดุ 4 512,000                      

กรมปศุสตัว ์ 984,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 984,100                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 984,100                   

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา คนั 1 848,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 40,100                     

งบลงทนุ 40,100                     

ครุภณัฑ์ 40,100                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสะพายไหล ่ชนิดขอ้แขง็ ต าบลวงัพญา

 อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 21,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้แบบซบัเมสิซเิบิ้ล (SUBMERSIBLE PUMP)

 ต าบลวงัพญา อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 21,100                        

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 96,000                     

งบลงทนุ 96,000                     

ครุภณัฑ์ 96,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 6 96,000                        



15 / 110

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

กรมพฒันาทีด่นิ 35,019,600                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,950,000                 

โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,950,000                 

ส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,950,000                 

งบลงทนุ 1,950,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,950,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกขา้ว จงัหวดัยะลา ไร่ 1500 1,950,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,000,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 1,000,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัยะลา ไร่ 400 1,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 8,566,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 8,566,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 8,464,000                 

งบลงทนุ 8,464,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,464,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,464,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัยะลา กลา้ 2200000 3,630,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัยะลา กลา้ 1200000 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 4600 3,610,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 102,000                   

งบลงทนุ 102,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัยะลา ไร่ 60 102,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 100,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 100,000                   

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและซอ่มแซมระบบอนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดัยะลา ไร่ 40 20,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 80,000                        

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัยะลา ไร่ 100 80,000                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 23,403,600                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,103,600                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,103,600                 
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งบลงทนุ 1,103,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,103,600                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,103,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยโุป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลละแอ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกอตอตือระ๊ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าธง อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเนินงาม อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยะตะ๊ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัพญา อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอาซอ่ง อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบุด ีอ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพร่อน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบาโงยซแิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบาลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบอืมงั อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา บ่อ 2 35,600                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 22,300,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 22,300,000                

งบลงทนุ 22,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,300,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 22,300,000                   

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นตายงกาบู หมู่ 4 ต าบลเกะรอ อ าเภอรามนั

 จงัหวดัยะลา แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นตะโละ๊สดาร ์หมู่ 1 ต าบลอาซอ่ง อ าเภอรา

มนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 4,500,000                    
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รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นยอืนือเราะ หมู่ 5 ต าบลจะกวะ๊ อ าเภอรา

มนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นอะตะคูวอ หมู่ 3 ต าบลกอตอตือระ๊ 

อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นจ าปูน หมู่ 6 ต าบลท่าธง อ าเภอรามนั แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นตะโละ๊เกยีะ หมู่ 4 ต าบลยะตะ๊ อ าเภอรา

มนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 3,000,000                    

กรมวชิาการเกษตร 1,437,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,437,000                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 1,437,000                 

วจิยัและพฒันา 1,437,000                 

งบลงทนุ 1,437,000                 

ครุภณัฑ์ 957,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา คนั 1 957,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 480,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 480,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ชาย-หญงิ (กลางแจง้) ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา หลงั 1 480,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 4,788,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,788,000                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 4,788,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 4,788,000                 

งบลงทนุ 4,788,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,788,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,288,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอ

กรงปินงั ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 4,288,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอยะหา ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 500,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 98,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 35,000                     

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 35,000                     

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 35,000                     

งบอดุหนุน 35,000                     

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 35,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 63,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 63,000                     
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การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 63,000                     

งบลงทนุ 63,000                     

ครุภณัฑ์ 63,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา 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: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัยะลา  ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 3,800                         

กระทรวงคมนาคม 1,539,891,300            

กรมการขนส่งทางบก 2,106,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 736,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 736,000                   

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 400,000                   

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 400,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอเบตง ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 400,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 336,000                   

งบลงทนุ 336,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 336,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 336,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัยะลา สาขาอ าเภอเบตง 

ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 336,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 
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งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา  จงัหวดัยะลา แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 643,509,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 376,632,000              

โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 178,000,000              

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 178,000,000              

งบลงทนุ 178,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 178,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 178,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายปตัตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตะ๊ - บ.ตะบงิ

ติงง ีจ.ยะลา กม. 9.415 178,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายปตัตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตะ๊ - บ.ตะ

บงิติงง ีตอน 1 จ.ยะลา กม. 9.415 89,000,000                   

รายการระดบัที2่: สายปตัตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตะ๊ - บ.ตะ

บงิติงง ีตอน 2 จ.ยะลา กม. 8.6 89,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 173,632,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 173,632,000              

งบลงทนุ 173,632,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 173,632,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 173,632,000                 

รายการระดบัที1่: สาย บ.บอืเลง็ใต ้- โกตาบารู (รวมสะพานขา้มแม่น า้สาย กม. 10.85 119,632,000                 

รายการระดบัที1่: สาย บ.ปารามแีต - อ.โกตาบารู จ.ยะลา กม. 5.917 54,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 25,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4082 ตอน ยะลา - โตะ๊ปะเกะ๊ จ. แห่ง 1 25,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 40,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมใหม้คีวามเชื่อมโยงและมมีาตรฐานท ัง้ทางบก และทาง

อากาศ 40,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหนิ - เบตง จ. แห่ง 1 40,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 218,127,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 188,200,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 188,200,000              

งบลงทนุ 188,200,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 188,200,000                 
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ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 188,200,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงยะลา กม. 508 42,200,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอน บาจ ุ- บนันงัสตา จ.ยะลา แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอน ยะหา - บาจ ุจ.ยะลา แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอน ยะลา - โตะ๊ปะเกะ๊ จ.ยะลา แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบงิติงง ี- บ่อหนิ ตอน 1 แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบงิติงง ี- บ่อหนิ ตอน 2 แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหนิ - เบตง ตอน 1 จ. แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4176 ตอน ปะแต - บาละ จ.ยะลา แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4272 ตอน ยอืนงั - คลองชงิ ตอน 1 แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 410 

ตอน บ่อหนิ - เบตง จ.ยะลา แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4272 

ตอน ยอืนงั - คลองชงิ ตอน 2 จ.ยะลา แห่ง 1 18,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 29,927,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 29,927,000                

งบลงทนุ 29,927,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,927,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 29,927,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กะรุบ ี- ตะ๊โละ๊หะลอ 

และสายทางหลวงหมายเลข 4067 ตอน โกตาบารู - แบหอ จ. ยะลา แห่ง 2 1,996,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กะรุบ ี- ตะ๊โละ๊หะลอ,

 สายทางหลวงหมายเลข 4071 ตอน โกตาบารู - วงัพญา และสายทางหลวง

หมายเลข 4092 ตอน รามนั - จะรงัตาดง จ. ยะลา แห่ง 3 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กะรุบ ี- ตะโละ๊หะลอ 

และสายทางหลวงหมายเลข 4092 ตอน รามนั - จะรงัตาดง จ. ยะลา แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4071 ตอน โกตาบารู - วงัพญา จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 409 ตอน ป่าพอ้ - ท่าสาป ตอน 1 แห่ง 1 1,996,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 409 ตอน ป่าพอ้ - ท่าสาป ตอน 3 แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 409 ตอน ป่าพอ้ - ท่าสาป และ

สายทางหลวงหมายเลข 4068 ตอน ล าใหม่ - ล าพะยา จ. ยะลา แห่ง 2 1,996,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4092 ตอน รามนั - จะรงัตาดง 

ตอน 1 จ. ยะลา แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบงิติงง ี- บ่อหนิ จ. แห่ง 1 1,996,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหนิ - เบตง ตอน 2 แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหนิ - เบตง ตอน 4 แห่ง 1 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ยะลา - ตะบงิติงง ีตอน

 1 จ. ยะลา แห่ง 1 1,996,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ยะลา - ตะบงิติงง ีตอน

 2 จ. ยะลา แห่ง 1 5,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 8,750,000                 

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 4,400,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 4,400,000                 

งบลงทนุ 4,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,400,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4077 ตอน ยะหา - บาจ ุจ. ยะลา แห่ง 1 2,200,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ยะลา - ตะบงิติงง ีจ. แห่ง 1 2,200,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงยะลา 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 400,272,200              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 94,636,600                

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 94,636,600                

ก่อสรา้งและอ านวยความปลอดภยัทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 94,636,600                

งบลงทนุ 94,636,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 94,636,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 79,636,600                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.วงัไทร - ในหลง (ตอนที่ 5) อ.ธารโต จ.ยะลา กม. 3 16,299,600                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.บาโงยตือระ - บ.ตนัหยงอมุา ม.1 อ.รามนั จ. กม. 3 17,183,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.ตือระมูเดะ - บ.ตาเกะ ม.5 อ.กรงปินงั จ.ยะลา กม. 3 4,364,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.ทุเรียนสามตน้ - บ.บยีอนอก อ.บนันงัสตา จ. กม. 3 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.บูเกะ๊ซาย ีม.7 อ.ธารโต จ.ยะลา กม. 3 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ยล.3037 แยก ทล.410 - บ.จนัทรตัน ์อ.เบตง กม. 0.857 32,390,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.3040 แยก ทล.

410 - บ.กระป๋อง อ.เบตง, ธารโต จ.ยะลา แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.5020 บ.เบตง - 

บ.น า้ทพิย ์อ.เบตง จ.ยะลา แห่ง 1 8,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 79,900,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 8,000,000                 

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองชงิ อ.กาบงั จ.ยะลา ม. 120 8,000,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 62,000,000                

ขยายความกวา้งสะพาน 62,000,000                

งบลงทนุ 62,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 62,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 62,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ยล.3006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 410 - บา้นคอกชา้ง อ.เบตง, ธารโต จ.ยะลา แห่ง 2 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ยล.3015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 410 - บา้นคอราแม อ.กรงปินงั จ.ยะลา แห่ง 2 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ยล.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4067 - บา้นกายูบอเกาะ อ.รามนั จ.ยะลา แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ยล.3008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 410 - บา้นสะเอะ๊ อ.บนันงัสตา, กรงปินงั จ.ยะลา แห่ง 1 12,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ยล.4007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4070 - บา้นแอและ อ.กาบงั จ.ยะลา แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สข.3063 แยกทาง

หลวงหมายเลข 408 - บา้นลาแล (ตอนยะลา) อ.กาบงั จ.ยะลา แห่ง 1 15,000,000                   

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 9,900,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 9,900,000                 

งบลงทนุ 9,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,900,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ยล.3005 แยก

ทางหลวงหมายเลข 410 - บา้นหนิลูกชา้ง อ.กาบงั จ.ยะลา แห่ง 1 9,900,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 225,735,600              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 20,873,400                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 16,581,600                

งบลงทนุ 16,581,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,581,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 16,581,600                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.นิคมกอืลอง - สถานีทวนสญัญาณเขาปกโยะ๊ 

อ.บนันงัสตา จ.ยะลา กม. 2.85 16,581,600                   

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 4,291,800                 

งบลงทนุ 4,291,800                 

ครุภณัฑ์ 891,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทยะลา คนั 1 821,000                      

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) แขวงทางหลวงชนบทยะลา ชดุ 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,400,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,400,000                    

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

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 171,461,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 171,461,000              

งบลงทนุ 171,461,000              

ครุภณัฑ์ 7,801,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,801,000                    

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทยะลา คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ แขวงทางหลวงชนบทยะลา คนั 1 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนและแรงระเบดิ แขวงทางหลวง

ชนบทยะลา คนั 1 4,419,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบท คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 163,660,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 163,660,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สข.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 408

 - บา้นลาแล (ตอนยะลา) อ.กาบงั จ.ยะลา แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยล.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 

4077 - บา้นปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ยล.012 สะพานกูแบปุโรง อ.เมอืง, กรงปินงั จ. แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยล.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 410

 - บา้นปิยะมติร 1 อ.เบตง จ.ยะลา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยล.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 410

 - บา้นคอราแม อ.กรงปินงั จ.ยะลา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยล.5039 เลีย่งเมอืงเบตง (มหามงคล) 

อ.เบตง จ.ยะลา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยล.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

4067 - บา้นกายูบอเกาะ อ.รือเสาะ, รามนั จ.ยะลา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยล.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 

4066 - บา้นกาลอ อ.รามนั จ.ยะลา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยล.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

4067 - บา้นกายูบอเกาะ อ.รือเสาะ, รามนั จ.ยะลา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยล.3040 แยกทางหลวงหมายเลข 410

 - บา้นกระป๋อง อ.เบตง, ธารโต จ.ยะลา แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยล.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 

4070 - บา้นแอและ อ.กาบงั จ.ยะลา แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ยล.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 410 - ฝาย

ละแอ อ.บนันงัสตา จ.ยะลา กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ยล.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4070 - บา้น

แอและ อ.กาบงั จ.ยะลา กม. 2.5 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ยล.5024 เขตไฟฟ้าการผลติ - บา้นรตันกติติ 1 

อ.ธารโต, บนันงัสตา จ.ยะลา กม. 3.1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ยล.5039 เลีย่งเมอืงเบตง (มหามงคล) อ.เบตง แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทยะลา กม. 318 16,160,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยล.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 

4065 - บา้นบูเกะ๊ อ.ยะหา จ.ยะลา แห่ง 1 5,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 33,401,200                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 32,354,300                

งบลงทนุ 32,354,300                

ครุภณัฑ์ 1,100,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร แขวงทาง

หลวงชนบทยะลา ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบ

พกพา แขวงทางหลวงชนบทยะลา ชดุ 1 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,254,300                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 31,254,300                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ยล.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 410 - บา้น

คอกชา้ง อ.ธารโต จ.ยะลา แห่ง 1 14,034,000                   
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.4007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4070 - บา้นแอและ อ.กาบงั จ.ยะลา แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.4019 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4067 - บา้นโกตาบารู อ.รามนั จ.ยะลา แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.3005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 410 - บา้นหนิลูกชา้ง อ.บนันงัสตา, ยะหา, กาบงั จ.ยะลา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.4013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4065 - บา้นล าพะยา อ.เมอืง จ.ยะลา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.5024 เขตไฟฟ้า

การผลติ - บา้นรตันกติติ 1 อ.บนันงัสตา, ธารโต จ.ยะลา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทยะลา แห่ง 1 3,220,300                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทยะลา แห่ง 1 1,046,900                    

กรมทา่อากาศยาน 494,003,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 494,003,400              

โครงการก่อสรา้งทา่อากาศยานเบตง 494,003,400              

ก่อสรา้งทา่อากาศยานเบตง 494,003,400              

งบลงทนุ 494,003,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 494,003,400                 

ค่าควบคุมงาน 10,325,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งทางวิง่ ทางขบั ลานจอด

เครื่องบนิและอืน่ๆ ท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา แห่ง 1 10,325,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 483,677,600                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางวิง่ ทางขบั ลานจอดเครื่องบนิและอืน่ ๆ ท่า

อากาศยานเบตง  จ.ยะลา แห่ง 1 402,597,300                 

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารที่พกัผูโ้ดยสารและอาคารประกอบ ท่า

อากาศยานเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 81,080,300                   

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3,659,000                 

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 397,400                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 140,400                   

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 140,400                   

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 140,400                   

งบลงทนุ 140,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 140,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทุ่งหญา้ส าหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า จงัหวดั ไร่ 120 140,400                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 257,000                   

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 257,000                   

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 257,000                   

งบลงทนุ 257,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 257,000                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 257,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัยะลา กโิลเมตร 50 257,000                      

กรมป่าไม ้ 3,261,600                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 324,000                   

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 324,000                   

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 324,000                   

งบรายจ่ายอื่น 324,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัยะลา หมู่บา้น 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัยะลา หมู่บา้น 15 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,937,600                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 2,937,600                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 1,778,000                 

งบลงทนุ 1,778,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,778,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,778,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัยะลา กลา้ 220000 638,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัยะลา กลา้ 125000 950,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัยะลา ไร่ 200 190,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,159,600                 

งบลงทนุ 1,159,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,159,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,159,600                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัยะลา กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัยะลา กโิลเมตร 1 5,100                         

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัยะลา ไร่ 202 99,000                        

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัยะลา กลา้ 37000 281,200                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 8,295,200                 

กรมอตุนิุยมวทิยา 7,447,200                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 7,447,200                 

โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) 7,447,200                 

จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยาน

แมฮ่่องสอน ทา่อากาศยานแพร่ และทา่อากาศยานเบตง 7,447,200                 

งบลงทนุ 7,447,200                 

ครุภณัฑ์ 7,447,200                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,447,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศ

ยานเบตง ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ระบบ 1 7,447,200                    

ส านกังานสถติแิหง่ชาติ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

ขอ้มลูสถติิ 848,000                   

จดัท าขอ้มลูสถติดิว้ยวธิสี  ารวจ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสถติิจงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 848,000                      

กระทรวงพลงังาน 300,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 300,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 300,000                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 300,000                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 300,000                   

งบลงทนุ 300,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานพลงังานจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 300,000                      

กระทรวงมหาดไทย 1,034,090,100            

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 5,867,000                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 218,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 218,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 218,000                   

งบรายจ่ายอื่น 218,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 218,000                      

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 4,809,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,809,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 1,309,000                 

งบลงทนุ 1,309,000                 

ครุภณัฑ์ 1,309,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,309,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 1,309,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   
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โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 145,201,900              

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 223,500                   

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 223,500                   

การด าเนินการดา้นการสื่อสาร 223,500                   

งบลงทนุ 223,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 223,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 223,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าติดต ัง้ถงัเกบ็น า้ ศูนยส์ือ่สารกรมการปกครอง เขต 13 

(ยะลา) อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 223,500                      

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 120,320,000              

โครงการเสริมสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหแ้ก่ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 120,320,000              

เสริมสรา้งศกัยภาพของกองก าลงัประจ าถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 29,360,000                

งบลงทนุ 29,360,000                

ครุภณัฑ์ 21,680,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 21,680,000                   

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

ไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอ

บนันงัสตา จงัหวดัยะลา คนั 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา คนั 1 2,690,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา คนั 1 2,690,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา คนั 1 2,690,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา คนั 1 2,690,000                    
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,680,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,680,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลบนันงัสาเรง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลยโุป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลธารน า้ทพิย ์อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลบาโงยซแิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลละแอ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลกาตอง อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลบาโงย อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลตะโละ๊หะลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลท่าธง อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลเกะรอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลเนินงาม อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลกาลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลถ า้ทะล ุอ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลบาเจาะ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลบา้นแหร อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลกรงปินงั อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลหว้ยกระทงิ อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 240,000                      

พฒันาและบูรณาการการแกไ้ขปญัหา รวมท ัง้เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการภาครฐั 

(พฒันาประสทิธภิาพ) 90,960,000                

งบอดุหนุน 90,960,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 90,960,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ในการรกัษา

ความสงบเรียบรอ้ยและป้องกนัตนเองของประชาชนในหมู่บา้นจงัหวดั 0 90,960,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 24,658,400                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 24,658,400                

การบริหารงานอ าเภอ 24,658,400                

งบลงทนุ 24,658,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,658,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,794,800                    

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

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,668,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา แห่ง 1 353,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครองอ าเภอบนันงัสตา 

จงัหวดัยะลา แห่ง 1 278,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณที่วา่การอ าเภอบนันงัสตา จงัหวดั แห่ง 1 2,184,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอเบตง จงัหวดั แห่ง 1 1,838,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 770,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัเสมยีนตราจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 1,177,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั แห่ง 1 696,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอประชมุ 1 กองรอ้ยปฏบิตัิการฝึก 1 จงัหวดั แห่ง 1 334,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอประชมุ 2 กองรอ้ยปฏบิตัิการฝึก 1 จงัหวดั แห่ง 1 417,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค ์กองรอ้ยปฏบิตัิการฝึก1 แห่ง 1 289,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้ากองรอ้ย อส. จงัหวดัยะลา แห่ง 1 168,900                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 422,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิงานฝ่ายความม ัน่คงอ าเภอยะหา แห่ง 1 215,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 396,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเดนิบริเวณหนา้อาคารที่วา่การอ าเภอยะหา แห่ง 1 507,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันท์ี่วา่การอ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 1,603,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอรามนั จงัหวดั แห่ง 1 1,862,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,195,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 2,668,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. รอบที่วา่การอ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา แห่ง 1 318,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การและโรงจอดรถบา้นพกั

ขา้ราชการอ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา แห่ง 1 640,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอ

บนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 406,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคูระบายน า้ที่วา่การอ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 408,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานรวมพลกองรอ้ย อส. จงัหวดัยะลา แห่ง 1 498,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หนา้กองรอ้ย อส. จงัหวดัยะลา แห่ง 1 218,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาธงกองรอ้ย อส. จงัหวดัยะลา แห่ง 1 219,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 568,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 27,508,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 27,508,000                

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 27,508,000                

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 27,508,000                

งบลงทนุ 27,508,000                

ครุภณัฑ์ 2,442,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,442,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ศูนยศึ์กษาและพฒันาชมุชนยะลา  ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 3 2,442,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,066,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 66,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอรามนั  ต าบลกายูบอ

เกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 1 66,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารหอพกั 2 ชัน้ ขนาด 32 หอ้ง ณ ศูนยศึ์กษา

และพฒันาชมุชนยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา หลงั 1 25,000,000                   

กรมทีด่นิ 1,547,500                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,547,500                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,547,500                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 911,500                   

งบลงทนุ 911,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 911,500                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 911,500                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบลยะ

หา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 302,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

บนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 556,000                      

รายการระดบัที1่: ศาลาที่พกัประชาชน ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา 

จงัหวดัยะลา แห่ง 1 53,000                        

พฒันาประสทิธภิาพการบริการประชาชนใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พื้นที ่5 

จงัหวดั ตามพระราชบญัญตักิารบริหารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2553 

ไดแ้ก่ จงัหวดัปตัตานี ยะลา นราธวิาส สตูล และสงขลา) 636,000                   

งบลงทนุ 636,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 636,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 636,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ  

ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 206,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 21,393,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 4,380,000                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 4,380,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 4,380,000                 

งบลงทนุ 4,380,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,380,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,380,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค  

 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 4,380,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 17,013,000                

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 17,013,000                

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 17,013,000                

งบลงทนุ 17,013,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,013,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 17,013,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองบงึลูโบะ๊ปาว - บงึฮาลาโตะ๊มูบา และงาน

ป้องกนัการกดัเซาะพรอ้มวางท่อระบายน า้ คสล. หมู่ที่ 1,6 ต าบลกรงปินงั 

อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 65,000 ลูกบาศก์ แห่ง 1 7,133,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองถ า้กระแซง หมู่ที่ 5 ต าบลบนันงัสตา อ าเภอ

บนันงัสตา จงัหวดัยะลา (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 100,000 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 3,983,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองตาเซะ หมู่ที่ 3 ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา

 จงัหวดัยะลา (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 73,000 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 2,897,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองลาโมะ๊ และคนัดนิถมพรอ้งลูกรงับดอดัแน่น

 หมู่ที่ 4 ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา (ปริมาณดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 74,100 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 3,000,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 354,504,000              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 99,087,000                

โครงการพฒันาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 99,087,000                
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พฒันาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 99,087,000                

งบลงทนุ 99,087,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 99,087,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 82,947,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายวา่นยีไ่ร่ (ลา่ง) หมู่ที่ 1

 ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร แห่ง 1 6,320,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายเจา้ก าโป หมู่ที่ 4 

ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร แห่ง 1 5,840,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายธารไมแ้กว้ (ตอนที่ 2)

 หมู่ที่ 4 ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ความกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร แห่ง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายหลงัโรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 94 หมู่ที่ 2 ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ความกวา้ง

 4.00 เมตร ระยะทาง 1.050 กโิลเมตร แห่ง 1 3,401,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายมาลาศรีตะจติต ์- สริิ

พงศ ์หมู่ที่ 1 ต าบลธารน า้ทพิย ์อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร แห่ง 1 6,573,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายสุตนัตานนท ์- จฬุา

ภรณ์ 10 หมู่ที่ 8 ต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ความกวา้ง 

5.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร แห่ง 1 8,102,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายคลองใหญ่ กม. 21 

หมู่ที่ 8 ต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร แห่ง 1 6,414,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายยางแดง - จฬุาภรณ์ 

10 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ความ

กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร แห่ง 1 6,912,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายแปแยกขวา หมู่ที่ 4 

ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง แห่ง 1 4,623,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายเปีย (แยกหลงัเหมอืง)

 หมู่ที่ 6 ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1.050 กโิลเมตร แห่ง 1 3,051,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบุตรหลาน หมู่ที่ 3 

ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง แห่ง 1 3,233,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สาย กม.13 หมู่ที่ 4 

ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง แห่ง 1 4,234,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายโตะ๊ย ีหมู่ที่ 10 ต าบล

บา้นแหร อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.600 แห่ง 1 4,630,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายครูทนิ หมู่ที่ 7 ต าบล

แม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.500 แห่ง 1 7,391,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบูเกะ๊ซาย ีหมู่ที่ 7 

ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง แห่ง 1 7,423,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,140,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาเมอืงเพือ่การท่องเที่ยวเชงิประวตัิศาสตร์

วดัคูหาภมิขุ (วดัถ า้) ระยะที่ 3 ต าบลหนา้ถ า้ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ท่วม 

บริเวณถนนสุขยางค ์เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 7,640,000                    
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 209,729,400              

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 209,729,400              

ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 209,729,400              

งบลงทนุ 209,729,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 209,729,400                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 209,729,400                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปตัตานี 

บริเวณชมุชนหา้แยกก าปงบาโงย เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืง จงัหวดั

ยะลา ความยาว 2,225 เมตร แห่ง 1 35,815,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการแกไ้ขปญัหาน า้ท่วมเทศบาลนครยะลา(เพิม่เติม) 

บริเวณหลงัโรงเรียนเทศบาล 5 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 22,423,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งและพฒันาระบบระบายน า้พื้นที่ชมุชน

คูหามขุ และพื้นที่ชมุชนตลาดเมอืงใหม่ เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืง แห่ง 1 32,016,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองตาช ีต าบลตาชี

 อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 12,171,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองแบเมาะ 

บริเวณชมุชนบา้นจารู เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 11,563,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองอเุทน บริเวณ

พรุบาโกย - สะพานสะเตง เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั

ยะลา ความยาวรวม 1,160 เมตร แห่ง 1 19,600,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองแบเมาะ 

บริเวณชมุชนเปาะยานี เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา

 ความยาวรวม 900 เมตร แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองตาช ี(ระยะที่ 2)

 ต าบลตาช ีอ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 1,000 เมตร แห่ง 1 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองเบตง ต าบลยะ

รม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 2,500 เมตร แห่ง 1 15,600,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปตัตานี 

บริเวณสะพานเมอืงนิบง ต าบลยโุป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ความ แห่ง 1 17,700,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบา้นแหร 

บริเวณวดัศรีนคร ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ความยาวรวม แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองแบเมาะ 

บริเวณชมุชนก าปงบารู ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปตัตานี 

บริเวณบา้นบนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 6,940,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 14,000,000                

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม 14,000,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม 14,000,000                

งบลงทนุ 14,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงเบตง ระยะ 2 แห่ง 1 14,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 31,687,600                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 22,871,600                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 22,871,600                

งบลงทนุ 22,871,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,871,600                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,871,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 22,871,600                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 8,816,000                 

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 8,816,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,816,000                 

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัยะลา รายการ 1 8,816,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 478,068,700              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 706,400                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 706,400                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 706,400                   

งบลงทนุ 706,400                   

ครุภณัฑ์ 706,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 176,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 8 176,800                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 8 34,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตวั 16 27,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั ชดุ 8 23,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 16 48,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 529,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 8 529,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 8 72,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอ ชดุ 16 60,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั เครื่อง 16 92,800                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 476,518,300              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 10,716,000                
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การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 10,716,000                

งบอดุหนุน 10,716,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,716,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 10,716,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 77 เมตร 

ยาว 112 เมตร บา้นบาโด หมู่ที่ 3 ต าบลทยโุป เทศบาลต าบลยโุป อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 2,989,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นยอืโระ๊  หมู่ที่ 2 ต าบลอบบาโงย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา

โงย อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 1,997,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 40 

เมตร บา้นนอก หมู่ที่ 2 ต าบลตาช ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาช ีอ าเภอ แห่ง 1 2,880,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 40 

เมตร บา้นคลองน า้ใส หมู่ที่ 4 ต าบลบาละ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา

ละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 2,850,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 207,768,400              

การแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 207,768,400              

งบอดุหนุน 207,768,400              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 207,768,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัชดเชยรายไดท้ี่ลดลงจากเหตุการณ์

ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 519421 207,768,400                 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 39,597,900                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 19,132,000                

งบอดุหนุน 19,132,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,132,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 19,132,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสระน า้ประปาภูเขาเฉลมิพระเกยีรติ 

หมู่ที่ 4 บา้นลูโบะ๊กาโล ต าบลปุโรง กวา้ง 24 เมตร ยาวขา้งละ 80 เมตร 

ลกึ 3 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปุโรง อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 9,152,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หมู่ที่ 3 บา้นบนันงับูโย ต าบลถ า้

ทะล ุกวา้ง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลกึ 3 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัยะลา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 9,980,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 20,465,900                

งบอดุหนุน 20,465,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,465,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 20,465,900                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นบาสาเวง ต าบลกรงปินงั ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกรงปินงั อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 1 บา้นบายอ ต าบลปะแต ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้  

เทศบาลต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นตนัหยง ต าบลบาโระ๊ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 3,723,600                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นปูลยั ต าบลบาลอ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลบาลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 6,5,4,2 ต าบลบอืมงั ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบอืมงั อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 5,074,400                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,381,500                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,381,500                 

งบอดุหนุน 1,381,500                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,381,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,381,500                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บนันงั

ดามา หมู1่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาละ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาละ อ าเภอกา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

มสัยดิอลัดะวาตุลอสิลามยีะห ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกรงปินงั อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ยาแมะสะเอะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินงั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วยั

เตาะแตะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปุโรง อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คอกชา้ง

 เทศบาลต าบลคอกชา้ง อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

นิคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแหร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหร อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เยาะ (สนัติ 2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฉลอง

สริิราชครบ 60 ปี องคก์ารบริหารส่วนต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สนามบนิ เทศบาลต าบลเขือ่นบางลาง อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตะบงิ

ติงง ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ยาแมะตาเนาะปูเตะ๊ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

นอรูดนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บาเจาะ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ถ า้ทะล ุ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ า้ทะล ุอ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตา

สา องคก์ารบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ตกัวา เทศบาลเมอืงสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตลาด

เก่า เทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยะลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลยะลา อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบนันงัสาเรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบนันงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพะยา องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพะยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชวีติ

สดใส อสิลามศาสนด์ารุสสลามฯ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเซะ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อลัฟา

ตอนะห ์เทศบาลต าบลบุด ีอ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปาแดรู 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาตอง อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซเียาะ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโงยซแิน อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปะแต 

เทศบาลต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บาโด 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ก าปงตนัหยง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บาลา

สมแีล องคก์ารบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์อ าเภอรามนั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จารงัตา

ดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าธง อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

นูรดนินูลอสิลาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโงย อ าเภอรามนั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ดารุลฮูดา องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัพญา อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

บา้นเกีย๊ะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินงาม อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกอตอตือระ๊ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อูแบ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยะตะ๊ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปีแยะ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบอืมงั อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กาลูปงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาลูปงั อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บาลอ เทศบาลต าบลบาลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อยัเยอร์

เวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงเบตง เทศบาลเมอืงเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV   โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลล าใหม่ เทศบาลต าบลล าใหม่ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV   โรงเรียนอนุบาลต าบล

บาลอ เทศบาลต าบลบาลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV   โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเมอืงรามนัห ์เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 8,150,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 8,150,000                 

งบอดุหนุน 8,150,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 8,150,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลยะลา อ าเภอเมอืงยะลา คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลยะรม อ าเภอเบ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาละ อ าเภอกา คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 208,904,500              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 169,263,000              

งบอดุหนุน 169,263,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 169,263,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 169,263,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยล.ท 46-025 สายตะโละ๊ลูตง บา้นลูโบะ๊กาโล หมู่ที่ 4 ต าบลปุโรง กวา้ง 

4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.20 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปุโรง อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา สาย 1 7,678,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยล.ถ 30-005 สายดารุสสลาม (ลมิดุ-ท่าสาป) หมู่ที่ 3 บา้นลมิดุ 

ต าบลท่าสาป กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,390 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.25 เมตร เทศบาลต าบลท่าสาป อ าเภอเมอืงยะลา สาย 1 6,395,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยล.ถ.35-002 สายบา้นตะโละ๊สาล-ีแม่น า้ปตัตานี หมู่ที่ 4 บา้น

ตะโละ๊สาล ีต าบลบนันงัสาเรง กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 

0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบนันงัสาเรง อ าเภอเมอืงยะลา สาย 1 2,260,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยล.ถ.45-014 สายบา้นลอืเน็ง - บา้นโตะ๊ตือมนั หมู่ที่ 2 บา้นลอืเน็ง 

ต าบลปะแต กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา สาย 1 9,474,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยล.ถ.9-0012 ถนนพทิกัษธ์านี ต าบลยะหา มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

17,970 ตารางเมตร เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา สาย 1 5,924,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยล.ถ. 19-004 สายบา้นพะปูเงาะ - บา้นฮูแตบาโงย หมู่ที่ 1 บา้น

เกะรอ ต าบลเกะรอ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.04 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกะรอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา สาย 1 4,620,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นเมาะ

เยา๊ะ - บา้นหลกัเขต หมู่ที่ 4 บา้นควนนางา ต าบลหว้ยกระทงิ กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ย

กระทงิ อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา สาย 1 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นนิบง -

 บา้นลาเตาะ หมู่ที่ 2 บา้นนิบง - หมู่ที่ 5 บา้นลาเตาะ ต าบลกาบงั กวา้ง 6

 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาบงั

 อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา สาย 1 4,640,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต แยกทางหลวง 

410 กม.109+300 บา้นอยัเยอรค์วนี หมู่ที่ 8 ต าบลอยัเยอรเ์วง กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,920 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลอยั

เยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา สาย 1 8,660,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นโย - 

บา้นปูแล หมู่ที่ 4 ต าบลบาโระ๊ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,710 เมตร หนา 0.05

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา สาย 1 5,740,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นตาเป๊ะ

 - บา้นบาโจ หมู่ที่ 2 ต าบลละแอ กวา้ง 6 เมตร ยาว 566 เมตร หนา 

0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลละแอ สาย 1 1,636,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นสะแต

เซง็ หมู่ที่ 1 - บา้นลาตอ หมู่ที่ 3 ต าบลบาลอ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,025 

เมตร เทศบาลต าบลบาลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา สาย 1 3,676,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นจะกวะ๊

 - บา้นบอืแนสะแต หมู่ที่ 1 บา้นจะกวะ๊ ต าบลจะกวะ๊ กวา้ง 6 เมตร ยาว 

890 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะกวะ๊ อ าเภอรามนั สาย 1 2,550,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยล.3104 สายบา้นหนองแรด - บา้นบาลูกาลูวะ๊ หมู่ที่ 3 

บา้นทุ่งขมิ้น ต าบลตะโละหะลอ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,845 เมตร หนา 

0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะโละ สาย 1 6,537,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ.54-008 สายบา้นออก - บอเบาะ หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งเหรี

ยง ต าบลยโุป กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาล

ต าบลยโุป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา สาย 1 2,052,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ.24-001 สายบา้นตาช ี- บา้นหาดทราย หมู่ที่ 5 บา้น

เหมอืงลา่ง ต าบลตาช ีกวา้ง 7 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาช ีอ าเภอยะ สาย 1 4,420,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นอเุป

ปาตูฮาปา หมู่ที่ 9 บา้นอเุป ต าบลกรงปินงั กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,750 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,750 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกรงปินงั อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา สาย 1 3,557,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนแยกทาง

หลวง 4272-บา้นคลองปุด หมู่ที่ 7 บา้นคลองปุด ต าบลบาละ กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,410 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,460 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา สาย 1 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ.1-0031 บา้นธารโต-บา้นศรีท่าน า้-บา้นบอืซู อ าเภอธาร

โต กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,825 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยะลา สาย 1 9,940,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ.39-002 สายบา้นเจาะปรงั - รร.สุทธศิาสน ์หมู่ที่ 9 

ต าบลบา้นแหร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหร สาย 1 8,870,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยล.ถ.08-023 ถนนสายสนามกฬีา หมู่ที่ 2 ต าบลบนันงัสตา กวา้ง

 4 เมตร ยาว 372 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,488 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา สาย 1 860,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนสายบา้น

โตะ๊ปาแว - บา้นตาเอยีด หมู่ที่ 10,5 ต าบลตลิง่ชนั กวา้ง 6 เมตร ยาว 

3,300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,800 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา สาย 1 9,870,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายกาสงั-กาสงัใน 

หมู่ที่ 6 ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา สาย 1 7,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

กาลอมาแล-บา้นเกา้ศพ หมู่ที่ 5 ต าบลบาเจาะ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,350 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,100 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา สาย 1 6,370,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต  

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ.11-013 สายปารามแีต-ตือเบาะ หมู่ที่ 9,12 

ต าบลสะเตงนอก มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 6,972 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา สาย 1 3,425,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ.2-0002 ถนนสุขยางค ์ต าบลสะเตง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 14,902 ตารางเมตร เทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา สาย 1 9,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ.25-001 สายบา้นเบญญา-บา้นตาเซะ หมู่ที่ 3 ต าบลตา

เซะ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 10,380 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืง สาย 1 6,010,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นตาสา

 หมู่ที่ 3 บา้นตาสา ต าบลพร่อน กวา้ง 6 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.04 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,960 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา สาย 1 1,170,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ.14-001 สายบา้นแนปากา-ลตีอ หมู่ที่ 1 ต าบลกาตอง

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาตอง อ าเภอ สาย 1 4,776,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ.5-0020 สายทางโกตา-กาลูปงั หมู่ที่ 2 ชมุชน

ปูลาตีง ีต าบลโกตาบารู กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 7,000 ตาราเมตร เทศบาลต าบลโกตาบารู อ าเภอรามนั จงัหวดั สาย 1 6,070,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ.43-004 ถนนสายบา้นตะโละ๊เกี้ยะ-บา้นมาแฮ หมู่ที่ 3

 ต าบลบอืมงั กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบอืมงั สาย 1 3,283,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 15,537,900                

งบอดุหนุน 15,537,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,537,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 15,537,900                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเจาะบอืแม องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลจะกวะ๊ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 7,410,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นละแอ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ละแอ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ประจ าต าบลตาเซะ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโงย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโงย อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,064,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จฬุาภรณ์พฒันา 11 องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ประจ ามสัยดิก าปงตนัหยง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 14,114,600                

งบอดุหนุน 14,114,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,114,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 14,114,600                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลพงปูโละ๊ เทศบาลเมอืงสะเตงนอก อ าเภอ หลงั 1 6,205,100                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาล 2 บา้นกาแป๊ะกอตอ เทศบาลเมอืงเบตง

 อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 9,989,000                 

งบอดุหนุน 9,989,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,989,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 9,989,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นละแอ หมู่

ที่ 1,2,3,5 ต าบลบาลอ เทศบาลต าบลบาลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 9,989,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 844,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 844,000                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 690,000                   

งบลงทนุ 690,000                   

ครุภณัฑ์ 690,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 660,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง

 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 4 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงหอ้งประชมุ  ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 30,000                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 154,000                   

งบลงทนุ 154,000                   

ครุภณัฑ์ 154,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 5 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 5 19,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 61,535,300                

กรมคุมประพฤติ 7,900                      

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 7,900                      

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 7,900                      

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 7,900                      
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งบลงทนุ 7,900                      

ครุภณัฑ์ 7,900                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัยะลา  ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 7,900                         

กรมบงัคบัคดี 13,760,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 13,760,000                

การบงัคบัคดี 13,760,000                

ส่งเสริมการบงัคบัคดี 13,760,000                

งบลงทนุ 13,760,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,760,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,760,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังาน ส านกังานบงัคบัคดจีงัหวดัยะลา 

สาขาเบตง  ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 13,760,000                   

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 45,667,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 45,667,400                

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 8,500                      

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 8,500                      

งบลงทนุ 8,500                      

ครุภณัฑ์ 8,500                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 8,500                         

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 45,658,900                

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 45,658,900                

งบลงทนุ 45,658,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,658,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 45,658,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบไฟฟ้าและสือ่สารและงานระบบ

รกัษาความปลอดภยั ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภบิาล 

ระบบดบัเพลงิและถนนภายในโครงการคอนกรีตเสริมเหลก็ ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัยะลา  ต าบลท่าสาป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั โครงการ 1 45,658,900                   

กรมราชทณัฑ์ 2,100,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 2,100,000                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 2,100,000                 

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 2,100,000                 

งบลงทนุ 2,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,100,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตภายในเรือนจ าช ัว่คราวทุ่งปูโป๊ะ 

สงักดัเรือนจ าอ าเภอเบตง  ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา งาน 1 2,100,000                    

กระทรวงแรงงาน 5,216,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 3,221,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,221,500                 
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ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 2,420,000                 

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 2,420,000                 

งบลงทนุ 2,420,000                 

ครุภณัฑ์ 2,420,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,405,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาด 40 ที่น ัง่  ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 236,300                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางเอกสารแผ่นพบั  ส านกังานแรงงานจงัหวดัยะลา  

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 1,700                         

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรเ์จา้หนา้ที่  ส านกังานแรงงานจงัหวดัยะลา  

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว    ส านกังานแรงงานจงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี    ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 4 160,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี   ส านกังานแรงงานจงัหวดั

ยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 16 819,200                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็    

ส านกังานแรงงานจงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 24,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 24.3 ลา้น

พกิเซล   ส านกังานแรงงานจงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา ตวั 1 24,000                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 801,500                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 801,500                   

งบลงทนุ 801,500                   

ครุภณัฑ์ 801,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 801,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ระบบ 1 801,500                      

กรมการจดัหางาน 570,000                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 309,500                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        
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การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,500                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,500                      

งบด าเนินงาน 8,500                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,500                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,900                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,900                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 114,400                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 114,400                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 114,400                   

งบลงทนุ 114,400                   

ครุภณัฑ์ 114,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 114,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

ยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 4 114,400                      

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                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,288,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,288,000                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,288,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลวงัพญา อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา คนั 1 1,288,000                    

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 136,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 136,500                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 136,500                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 42,500                     

งบลงทนุ 42,500                     

ครุภณัฑ์ 42,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ของ  ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัยะลา

  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 42,500                        

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 94,000                     

งบลงทนุ 94,000                     

ครุภณัฑ์ 94,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 94,000                        



48 / 110

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั เครื่อง 2 94,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 3,500,000                 

กรมศิลปากร 3,500,000                 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,500,000                 

โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจชายแดนใตส้นัตสุิข 3,500,000                 

ส่งเสริม สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ในดา้น การอนุรกัษม์รดกศิลปวฒันธรรมของ

ประชาชนในพื้นที ่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะโบราณสถานถ า้ศิลป์ ต าบลหนา้ถ า้ อ าเภอเมอืงยะลา

 จงัหวดัยะลา แห่ง 1 3,500,000                    

กระทรวงศึกษาธิการ 2,070,486,580            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 1,082,209,000            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 10,140,800                

โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 10,140,800                

จดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 10,140,800                

งบรายจ่ายอื่น 10,140,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอาชพีจงัหวดัชายแดนภาคใตต้าม

แนวทางโรงเรียนพระดาบส แห่ง 0 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาตลอดชวีติในสถาบนัศึกษา 0 3,626,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมภาษาเพือ่การเรียนรูแ้ละสือ่สาร 0 1,808,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการกฬีา กศน.สายสมัพนัธช์ายแดนใต ้ 0 403,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการลูกเสอื กศน.ชายแดนใต ้ 0 1,002,200                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 591,800                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 591,800                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 591,800                   

งบรายจ่ายอื่น 591,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 591,800                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 129,955,400              

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 129,955,400              

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 55,917,100                

งบอดุหนุน 55,917,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 55,917,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 21,849,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 34,068,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 74,038,300                

งบอดุหนุน 74,038,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 74,038,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 30,310,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 43,728,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 384,000                   



49 / 110

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 384,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 384,000                   

งบรายจ่ายอื่น 384,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 384,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 908,906,500              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 908,906,500              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 27,060,500                

งบอดุหนุน 27,060,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 27,060,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 4,255,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 4,413,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 18,391,200                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 881,846,000              

งบอดุหนุน 881,846,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 881,846,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 761,137,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 40,474,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 22,102,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 20,633,600                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 37,498,500                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 11,691,100                

โครงการพฒันาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา 11,691,100                

การพฒันาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา 11,691,100                

งบรายจ่ายอื่น 11,691,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา 650 11,691,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 20,539,400                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 8,919,300                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 8,919,300                 

งบลงทนุ 8,919,300                 

ครุภณัฑ์ 2,184,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,607,100                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็ 4 ฟตุ พรอ้มกระจก ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 8 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตวั 10 59,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานศึกษาธกิารภาค 8 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตวั 15 58,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ส านกังานศึกษาธกิารภาค 8{{LF}}ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารภาค 8{{LF}}ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 8

 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 8 376,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 70,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 3 12,900                        รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา 

จงัหวดัยะลา 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 44,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ

ส  านกังานศึกษาธกิารภาค 8 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 44,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 304,000                      

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

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 8 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 4 104,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงนอนเหลก็ 2 ชัน้ ส าหรบัหอพกั ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 8 เตียง 25 200,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา 

จงัหวดัยะลา

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 42,000                        
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รายการระดบัที1่: ตู ้MDB (Main Distribution Board) ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 8 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 1 42,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,734,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,302,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา   ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 1,302,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุขนุศิลป์และหอ้งอาหาร ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 8   ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุพกิลุทอง ส านกังานศึกษาธกิารภาค 8

   ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 932,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัศึกษาธกิารภาค ส านกังานศึกษาธกิารภาค

 8   ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 432,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอพกัคุรุสมันาคาร ส านกังานศึกษาธกิารภาค 8  

 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า ส านกังานศึกษาธกิารภาค 8   ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 500,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 932,300                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 932,300                   

งบลงทนุ 932,300                   

ครุภณัฑ์ 932,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 932,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 8 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 8

 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 8 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั เตรื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

8 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 7,600                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 1,141,400                 

จดัการศึกษานอกระบบ 1,141,400                 

งบลงทนุ 1,141,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,141,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 831,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงลานคอนกรีต ส านกังาน กศน.จงัหวดัยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ค่างานทาสรี ัว้ ส านกังาน กศน.จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 281,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 309,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร ส านกังาน กศน.จงัหวดัยะลา ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 309,800                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 440,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 440,000                   

งบลงทนุ 440,000                   

ครุภณัฑ์ 350,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล ขาวด าและส ี ความเร็ว 

40 แผ่น/นาท ีศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษายะลา ต าบลสะเตง อ าเภอ เครื่อง 1 350,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,000                        

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแนวก าแพงกัน้ดนิสไลด ์ หอ้งสมดุประชาชน

อ าเภอเบตง  ต าบลเบตง  อ าเภอเบตง  จงัหวดัยะลา แห่ง 1 90,000                        

นกัเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ดร้บัการอดุหนุน 9,106,400                 

สนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นทีเ่สี่ยงภยั 9,106,400                 

งบลงทนุ 9,106,400                 

ครุภณัฑ์ 983,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 75,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอเมอืงยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอกรงปินงั ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั

ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 2 11,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 570,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเมอืงยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอรามนั ต าบลกายูบอเกาะ 

อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอกรงปินงั ต าบลสะเอะ 

อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอบนันงัสตา ต าบล

บนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยะหา ต าบลยะหา อ าเภอ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเบตง ต าบลเบตง เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเมอืงยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอรามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอบนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยะหา ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 3 23,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเมอืงยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอรามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอกรงปินงั ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินงั เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอบนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอ เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอกาบงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอธารโต ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 36,000                        
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเมอืงยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอรามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 337,700                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอเมอืงยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอรามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอยะหา ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอกาบงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอธารโต ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอกรงปินงั ต าบลสะเอะ 

อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยะหา ต าบลยะหา อ าเภอ

ยะหา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 

น้ิว ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 น้ิว

 ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอกรงปินงั ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินงั จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยวดีโีอ ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตวั 1 55,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,122,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,122,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา 

ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ต าบลท่าสาป อ าเภอเมอืงยะลา หลงั 1 8,122,900                    

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 463,720,080              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 104,392,500              

โครงการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 104,392,500              

พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 104,392,500              

งบลงทนุ 104,392,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,392,500                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 104,392,500                 
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

รายการระดบัที1่: อาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบของโรงเรียน

ศึกษาพเิศษเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ต าบลบุด ี

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 104,392,500                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 949,820                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 949,820                   

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 949,820                   

งบด าเนินงาน 949,820                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 949,820                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 949,820                      

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 60,094,900                

โครงการพื้นฐานเพือ่การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 60,094,900                

พื้นฐานเพือ่การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 60,094,900                

งบลงทนุ 60,094,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,094,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นบ่อหนิ 

ต าบลบา้นแหร อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 43,792,200                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นตาเนาะแมเราะ 

ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นบ่อหนิ ต าบลบา้น

แหร อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 

จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา หลงั 1 506,200                      

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

ต าบลเกะรอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลท่าธง อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลท่าธง อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 1 393,000                      

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

วงัพญา อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา หลงั 1 393,000                      

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

พฒันาภาคใต ้10 ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนราษฎรอ์ทุศิ (ปูแล) 

ต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา หลงั 1 393,000                      

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

ธุรการ โรงเรียนบา้นบนันงักูแว ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดั หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นคชศิลา ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นฉลองชยั ต าบลเขือ่นบางลาง อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นคีรีลาดพฒันา ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา หลงั 1 1,663,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียนวงั

ธราธปิวทิยา ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นสาคู ต าบลบาเจาะ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นสะเอะ ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ ต าบลตะโละ๊หะลอ อ าเภอรามนั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นยอืโระ ต าบลบาโงย อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นธารมะล ิต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นด่านสนัติราษฎร ์ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง หลงั 1 5,436,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นโฉลง ต าบลปุโรง อ าเภอกรงปินงั จงัหวดั หลงั 1 5,402,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,575,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคูวอ ต าบลกอตอตือระ๊ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 570,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพฒันาบาลอ ต าบลบาลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยะตะ๊ ต าบลยะตะ๊ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 836,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยโุป (รุ่งวทิยา) ต าบลยโุป อ าเภอเมอืงยะลา แห่ง 1 759,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหนือ (วดัล  าพะยา 2) ต าบลล าพะยา อ าเภอ แห่ง 1 524,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 24 (บาโงยบาแด) ต าบลสะเตงนอก 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 487,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบูเกะบอืราแง ต าบลอาซอ่ง อ าเภอรามนั จงัหวดั แห่ง 1 122,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขือ่นบางลาง ต าบลเขือ่นบางลาง อ าเภอบนันงัสตา แห่ง 1 200,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้9 ต าบลเขือ่นบางลาง

 อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 62,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัติ ต าบลเขือ่นบางลาง อ าเภอบนันงัสตา แห่ง 1 103,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเจาะตาแม ต าบลกาตอง อ าเภอยะหา จงัหวดั แห่ง 1 124,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบูเกะ๊ฆลูโฆ ต าบลกาตอง อ าเภอยะหา จงัหวดั แห่ง 1 212,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปาแดรู ต าบลกาตอง อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 102,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนิบง ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 200,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลูโบะ๊ปนัยงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 212,800                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้1 ต าบลตลิง่ชนั 

อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 209,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะบงิติงง ีต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา แห่ง 1 209,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้11 ต าบลตลิง่ชนั 

อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคีรีลาดพฒันา ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา แห่ง 1 79,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาเนาะปูเตะ๊ ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอ แห่ง 1 209,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้2 ต าบลตาเนาะปูเตะ๊

 อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 208,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้13 ต าบลตาเนาะปู

เตะ๊ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้3 ต าบลตาเนาะปูเตะ๊

 อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเจาะปนัตงั ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา แห่ง 1 218,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ต าบลบนันงัสตา 

อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 201,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา แห่ง 1 200,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบนันงักูแว ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา แห่ง 1 217,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าหวงั ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา แห่ง 1 202,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบนันงัสตาอนิทรฉตัรมติรภาพที2่00ที่ระลกึ ส.ร.อ. 

ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นธารทพิย ์ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา แห่ง 1 59,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบาเจาะ ต าบลบาเจาะ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดั แห่ง 1 92,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบาโงยซแิน ต าบลบาโงยซแิน อ าเภอยะหา แห่ง 1 195,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตนัหยง สาขาบา้นเตียง ต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา แห่ง 1 105,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตนัหยง ต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 216,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกลด็แกว้ (ซเีซะ) ต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลตีอ ต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 203,800                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาแล ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 201,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองน า้ใส ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 201,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคชศิลา ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามคัคี ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 203,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลกัเขต ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปะแต ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 205,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอาสนิศึกษา ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 208,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลากอ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 200,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรตันา ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 161,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเตรียมปญัญา ต าบลละแอ อ าเภอยะหา จงัหวดั แห่ง 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัศิลา ต าบลบา้นแหร อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา แห่ง 1 147,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกาบงัพทิยาคม ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรามนัหศิ์ริวทิย ์ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั แห่ง 1 454,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมพฒันวทิย ์ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนธารโตวฑัฒนวทิย ์ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดั แห่ง 1 450,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบนันงัสตาวทิยา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจนัทรป์ระภสัสรอ์นุสรณ์ ต าบลยะรม อ าเภอเบตง แห่ง 1 450,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 2 ต าบลยโุป อ าเภอเมอืงยะลา แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสตรียะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 555,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอ แห่ง 1 1,069,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,127,200                    

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบา้นบาตนั (ฟลอยดร์อสอ

นุสรณ์) ต าบลลดิล อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบา้นโกตาบารู ต าบลโกตาบารู 

อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ต าบลยะหา 

อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นพงกูแว ต าบลยะ

หา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 175,000                      



59 / 110

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) ยาว 28 เมตร 

โรงเรียนบา้นปอเยาะ ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 119,700                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 232,926,060              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 231,367,700              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 231,367,700              

งบอดุหนุน 231,367,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 231,367,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 50138 231,367,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 50138 30,219,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 50138 17,415,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 50138 17,719,000                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 50138 24,290,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 50138 141,723,500                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 1,558,360                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 403,000                   

งบลงทนุ 403,000                   

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองธารโต 5 ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 203,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 203,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองธารโต 5 ต าบลธารโต อ าเภอ

ธารโต จงัหวดัยะลา แห่ง 1 203,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 1,155,360                 

งบลงทนุ 1,155,360                 

ครุภณัฑ์ 1,155,360                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,155,360                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นด่านสนัติราษฎร ์ ต าบลตา

เนาะแมเราะ  อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นราโมง ต าบลยะรม  อ าเภอเบตง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นธารมะล ิต าบลอยัเยอรเ์วง  

อ าเภอเบตง  จงัหวดัยะลา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบวัทอง ต าบลบา้นแหร  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโต ต าบลแม่หวาด  อ าเภอธารโต ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นมาลา ต าบลตาเนาะแมเรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน นิคมสรา้งตนเองธารโต 5  ต าบลธาร

โต  อ าเภอธารโต  จงัหวดัยะลา ชดุ 2 96,280                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเยาะ ต าบลแม่หวาด  อ าเภอธาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นจโุป ต าบลแม่หวาด  อ าเภอธาร ชดุ 3 144,420                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 64,404,800                

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,085,200                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,085,200                 

งบลงทนุ 1,085,200                 

ครุภณัฑ์ 1,085,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,085,200                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นยอืนงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เยาะ ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ชดุ 54 79,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ด่านสนัติราษฎร ์ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 49 72,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นอยัเยอรเ์วง ต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 150 222,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวงั

ธราธปิวทิยา ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจื

อนือแร ต าบลบุด ีอ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

จาหนนั ต าบลพร่อน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บาโด ต าบลยโุป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พงกูแว ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นบอืเลง็ ต าบลตะโละ๊หะลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นฉลองชยั ต าบลเขือ่นบางลาง อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้11 ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตาเนาะปูเตะ๊ ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท านบ ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้2 ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าหวงั ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปาแดรู ต าบลกาตอง อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นละแอ ต าบลละแอ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 41,709,300                
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การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 20,502,400                

งบลงทนุ 20,502,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,502,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,502,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนบา้นอยัเยอรเ์วง 

ต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนบา้นใหม่ (วนัครู 2503)

   ต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา หลงั 1 16,010,200                   

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 9,428,100                 

งบลงทนุ 9,428,100                 

ครุภณัฑ์ 9,428,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,105,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นบอืยอง ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นปาแตรายอ ต าบลเกะรอ อ าเภอรามนั เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นจ าปูน ต าบลท่าธง อ าเภอรามนั จงัหวดั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นปาดาฮนั ต าบลตะโละ๊หะลอ อ าเภอรา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นปอเยาะ ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นรามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นยะตะ๊ ต าบลยะตะ๊ อ าเภอรามนั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นบงึน า้ใส ต าบลตะโละ๊หะลอ อ าเภอ

รามนั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

โรงเรียนนิบงชนูปถมัภ ์ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นพอแมง็ 

ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นท่าสาป 

ต าบลท่าสาป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นจอืนือแร ต าบลบุด ีอ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ปาดาฮนั ต าบลตะโละ๊หะลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้

นยะตะ๊ ต าบลยะตะ๊ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

เจาะปนัตงั ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ใบ 1 9,200                         
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ปะแต ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นตลาดล าใหม่ ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นนาเตย ต าบลโกตาบารู อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,162,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นจะรงัตาดง

มติรภาพที่ 175 ต าบลท่าธง อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง

พฒันาภาคใต ้2 ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นด่านสนัติราษฎร ์

ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 2 

ต าบลยโุป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 103,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นจาหนนั ต าบลพ

ร่อน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นกาโสด ต าบล

บนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองธาร

โต6 ต าบลบา้นแหร อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นปะเด็ง ต าบล

แม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพ

อนุสรณ์) ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นตลาดล าใหม่ ต าบล

ล าใหม่ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นตาเนาะแมเราะ 

ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนนิบงชนูปถมัภ ์

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ลอืม ุต าบลกรงปินงั อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,947,100                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ ต าบลตะโละ๊หะลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบลเปาะเสง้ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นคูวอ ต าบลกอตอตือระ๊ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นอาเหอูโตะ๊ ต าบลยะตะ๊ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นจาเราะซูซู ต าบลธารน า้ทพิย ์อ าเภอเบตง ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นรานอ ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอบนันงัสตา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท านบ ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอบนันงัสตา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตาเนาะปูเตะ๊ ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตาเนาะปูเตะ๊ใน ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอ

บนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้2 ต าบลตาเนาะปูเตะ๊

 อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้3 ต าบลตาเนาะปูเตะ๊

 อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้13 ต าบลตาเนาะปู

เตะ๊ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตะบงิติงง ีต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกอืลอง ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นทรายแกว้ ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้1 ต าบลตลิง่ชนั 

อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้5 ต าบลตลิง่ชนั 

อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้6 ต าบลตลิง่ชนั 

อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้10 ต าบลตลิง่ชนั 

อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้11 ต าบลตลิง่ชนั 

อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตะบงิติงงสีามคัคี ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นคีรีลาดพฒันา ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบนันงัสตาอนิทรฉตัรมติรภาพที2่00ที่ระลกึ ส.ร.อ. 

ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นป่าหวงั ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ต าบลบนันงัสตา 

อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบนันงักูแว ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเจาะปนัตงั ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกาโสด ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นธารทพิย ์ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนเขือ่นบางลาง ต าบลเขือ่นบางลาง อ าเภอบนันงัสตา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตงักาเด็ง ต าบลถ า้ทะล ุอ าเภอบนันงัสตา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบางลาง ต าบลบาเจาะ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นสนัติ ต าบลเขือ่นบางลาง อ าเภอบนันงัสตา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้9 ต าบลเขือ่นบางลาง

 อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นฉลองชยั ต าบลเขือ่นบางลาง อ าเภอบนันงัสตา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบาเจาะ ต าบลบาเจาะ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นสาคู ต าบลบาเจาะ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบาโงยซแิน ต าบลบาโงยซแิน อ าเภอยะหา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นซเียาะ ต าบลบาโงยซแิน อ าเภอยะหา จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นวงัส าราญ ต าบลละแอ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเตรียมปญัญา ต าบลละแอ อ าเภอยะหา จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นละแอ ต าบลละแอ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนราษฎรอ์ทุศิ (ปูแล) ต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตนัหยง ต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นลตีอ ต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเกลด็แกว้ (ซเีซะ) ต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะหา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตนัหยง สาขาบา้นเตียง ต าบลบาโระ๊ อ าเภอยะ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นปาแดรู ต าบลกาตอง อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเจาะตาแม ต าบลกาตอง อ าเภอยะหา จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบูเกะ๊ฆลูโฆ ต าบลกาตอง อ าเภอยะหา จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกาตอง ต าบลกาตอง อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตาช ีต าบลตาช ีอ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นปะแต ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบายอ ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นลอืเน็ง ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบาจ ุต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนท่าละมยั ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนสามคัคี ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหลกัเขต ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นลากอ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นรตันา ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นยะหา ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นพงกูแว ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนอาสนิศึกษา ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบนันงัดามา ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

18 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นลาแล ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นยอืนงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นคชศิลา ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนิบง ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นลูโบะ๊ปนัยงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นคลองน า้ใส ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนาขอ่ย ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นบูเกะคละ (บุญชอบ 

สาครินทร)์ ต าบลบุด ีอ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตาเนาะแมเราะ ต าบลตาเนาะแมเราะ เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนิบงพฒันา ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนคีรีบูรวฒันา (ตีบ)ุ ต าบลยะตะ๊ อ าเภอรามนั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนิบงพฒันา ต าบลสะเตง

นอก อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาขอ่ย ต าบลยะรม 

อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,110,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นบอืมงั ต าบลบอืมงั อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัชมพูสถติ ต าบลยโุป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นตะโละ ต าบลยะตะ๊ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นละแอ ต าบลบาลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นปาแดรู ต าบลกาตอง อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ต าบลบนันงัสตา อ าเภอ

บนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปงตา

 ต าบลบอืมงั อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 68 107,440                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพะปู

เงาะ ต าบลเกะรอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบอืย

อง ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 81 127,980                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโกตา

บารู ต าบลโกตาบารู อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 111 175,380                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยอืนงั

 ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพง

กูแว ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเตา

ปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 60 94,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตา

เนาะปูเตะ๊ ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเขือ่นบาง

ลาง ต าบลเขือ่นบางลาง อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเองพฒันาภาคใต ้11 ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นละแอ ต าบลละแอ อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นรตันา ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท านบ ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้11 ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนเขือ่นบางลาง ต าบลเขือ่นบางลาง อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจาเราะซูซู ต าบลธารน า้ทพิย ์อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ธารมะล ิต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ปะเด็ง ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

บ่อหนิ ต าบลบา้นแหร อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นตะโละ ต าบลยะตะ๊ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นกอืแล ต าบลเนินงาม อ าเภอรามนั จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสะโต ต าบลอาซอ่ง อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแหลมทราย ต าบลเกะรอ อ าเภอรามนั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโฉลง ต าบลปุโรง อ าเภอกรงปินงั จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นกาลอ ต าบลกาลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 24 (บาโงยบาแด) ต าบลสะเตงนอก

 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบนันงัดามา ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นพงกูแว ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นยะหา ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นลอืเน็ง ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นตาเนาะปูเตะ๊ ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นธารทพิย ์ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้11 ต าบลตลิง่ชนั

 อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ต าบล

บนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกาลอ ต าบลกาลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนธารแร่ ต าบลกาลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นปาโจ ต าบลยะลา อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นลอืม ุต าบลกรงปินงั อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นยะลา ต าบลยะลา อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกาลูปงั ต าบลกาลูปงั อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเจาะบอืแม ต าบลบอืมงั อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,109,900                 

งบลงทนุ 3,109,900                 

ครุภณัฑ์ 3,109,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 143,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ต าบลสะเตง อ าเภอ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 1 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 3 ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ตู ้ 6 33,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 3 ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ตู ้ 2 15,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,147,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 

เขต 3 ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 11 242,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 32,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ต าบลสะเตง อ าเภอ เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ต าบลบนันงัสตา 

อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ต าบลยะรม เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ต าบลบนันงัสตา อ าเภอ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ต าบลบนันงัสตา 

อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เครื่อง 7 55,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 1 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 9 135,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 3 ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา เครื่อง 40 100,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา เครื่อง 5 15,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดั เครื่อง 7 21,700                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ต าบลสะเตง

 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ต าบล

บนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ต าบลบนันงัสตา อ าเภอ เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 160,700                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตวั 5 96,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 1 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 13,100                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,640,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา 94 (บา้นบ่อน า้รอ้น) ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นด่านสนัติราษฎร ์ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นโกตาบารู ต าบลโกตาบารู อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเยาะ ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเยาะ 

ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา

 94 (บา้นบ่อน า้รอ้น) ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑอ์ปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการและหอ้งพเิศษ 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นด่านสนัติราษฎร ์ต าบลตาเนาะแมเราะ ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นตา

เนาะปูเตะ๊ ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนพฒันาบาลอ ต าบลบาลอ อ าเภอรา ชดุ 1 420,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 8,668,900                 

งบลงทนุ 8,668,900                 

ครุภณัฑ์ 2,236,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 455,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นบาละ ต าบล

บาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา เครื่อง 6 319,800                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นบาละ ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร ์ยะลา ต าบลบุด ีอ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 3 120,600                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบาละ ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 30,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,750,800                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นบาละ ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นบาละ ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นบาละ ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นบาละ ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นบาละ ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนสงัวาลยว์ทิ5 ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบาละ ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นบา

ละ ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

สงัวาลยว์ทิ5 ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนบา้นบาละ ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นบาละ ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั ชดุ 1 135,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,432,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนสงัวาลยว์ทิ5 

ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,843,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนสงัวาลยว์ทิ5 ต าบล

ยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนคุรุชนพฒันา ต าบลเปาะเสง้

 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา หลงั 1 3,450,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,989,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสงัวาลยว์ทิ5 ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 434,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบาละ ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 1,555,100                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 6,597,400                 

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 5,397,000                 

งบลงทนุ 5,397,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,397,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,397,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนสตรียะลา ต าบลสะเตง

 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา หลงั 1 5,397,000                    

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนธาร

โตวฑัฒนวทิย ์ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียน

คณะราษฎรบ ารุง 2 ต าบลยโุป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 3,096,200                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,316,200                 

งบลงทนุ 1,316,200                 

ครุภณัฑ์ 1,316,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 2 จงัหวดัยะลา ต าบลบุด ีอ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 

เขตการศึกษา 2 จงัหวดัยะลา ต าบลบุด ีอ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑโ์รงงาน 15,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบส ัน่ ขนาด 112 x

 225 มลิลเิมตร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 2 จงัหวดัยะลา ต าบลบุ

ด ีอ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 8,300                         

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว ศูนย์

การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 2 จงัหวดัยะลา ต าบลบุด ีอ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 1 6,900                         

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,780,000                 

งบอดุหนุน 1,780,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,780,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,780,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 11,916,700                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 11,916,700                

งบลงทนุ 11,916,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,916,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,971,800                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครูแบบ สปช. 303/28 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์41 ต าบลวงัพญา อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 1 4,971,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,413,600                    

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์41 ต าบลวงัพญา อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 1 672,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์41 ต าบลวงัพญา อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 1 531,500                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล/57-ก โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์41

 ต าบลวงัพญา อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 1 4,209,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,323,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์41 ต าบล

วงัพญา อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 1,323,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 208,000                      

รายการระดบัที1่: ป้อมยาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์41 ต าบลวงัพญา 

อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 1 208,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 212,000                   
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โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 212,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 212,000                   

งบด าเนินงาน 212,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 212,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 212,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 740,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 740,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 100,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 30,000                     

งบด าเนินงาน 30,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 610,000                   

งบด าเนินงาน 610,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 610,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 610,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 56,023,700                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,208,600                 

โครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,208,600                 

พฒันาการอาชวีศึกษาในเขตพฒันาพเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,208,600                 

งบลงทนุ 2,208,600                 

ครุภณัฑ์ 2,208,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,208,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอกรงปินงั วทิยาลยัอาชวีศึกษายะลา ต าบลสะ

เตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด 13,000 บทียูี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอ

กรงปินงั วทิยาลยัอาชวีศึกษายะลา ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด

Network แบบที่1 (27 หนา้/นาท)ี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอ

กรงปินงั วทิยาลยัอาชวีศึกษายะลา  ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ีศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอกรงปินงั วทิยาลยั

อาชวีศึกษายะลา  ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอกรงปินงั วทิยาลยัอาชวีศึกษา

ยะลา  ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้  ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอกรงปินงั วทิยาลยัอาชวีศึกษายะลา ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา ชดุ 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอกรงปินงั วทิยาลยัอาชวีศึกษายะลา ต าบลสะ

เตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเปิดคู่ ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอ

กรงปินงั วทิยาลยัอาชวีศึกษายะลา  ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา ตู ้ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ นขนาด 15 ลติร ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอกรงปินงั วทิยาลยัอาชวีศึกษายะลา ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศูนยฝึ์กอบรม

วชิาชพีประจ าอ าเภอกรงปินงั วทิยาลยัอาชวีศึกษายะลา  ต าบลสะเตงนอก 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอธารโต วทิยาลยัการอาชพีเบตง  ต าบลเบตง 

อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด 13,000 บทียูี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอ

ธารโต วทิยาลยัการอาชพีเบตง  ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด

Network แบบที่1 (27 หนา้/นาท)ี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอธารโต

 วทิยาลยัการอาชพีเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ีศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอธารโต วทิยาลยัการอาชพีเบ

ตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอธารโต วทิยาลยัการอาชพีเบ

ตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้  ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอธารโต วทิยาลยัการอาชพีเบตง   ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ 1,000 ลติร ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอธารโต วทิยาลยัการอาชพีเบตง ต าบลเบตง 

อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเปิดคู่ ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอธาร

โต วทิยาลยัการอาชพีเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ตู ้ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ นขนาด 15 ลติร ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอธารโต วทิยาลยัการอาชพีเบตง  ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอ

บนันงัสตา วทิยาลยัสารพดัช่างยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศูนยฝึ์กอบรม

วชิาชพีประจ าอ าเภอบนันงัสตา วทิยาลยัสารพดัช่างยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน( (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอยะหา วทิยาลยัเทคนิค

ยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้  ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอยะหา วทิยาลยัเทคนิคยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศูนยฝึ์กอบรม

วชิาชพีประจ าอ าเภอยะหา วทิยาลยัเทคนิคยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศูนยฝึ์กอบรม

วชิาชพีประจ าอ าเภอศรีสาคร วทิยาลยัการอาชพีรามนั ต าบลบาลอ อ าเภอรา เครื่อง 1 350,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 25,873,800                
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โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 25,873,800                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 23,312,000                

งบอดุหนุน 23,312,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 23,312,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 23,312,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 3,764,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 865,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,693,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,787,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 15,200,500                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 2,561,800                 

งบอดุหนุน 2,561,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,561,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 2,561,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 252,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 57,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 113,400                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 119,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 2,018,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 27,941,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 20,386,300                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 20,386,300                

งบลงทนุ 20,386,300                

ครุภณัฑ์ 6,380,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,380,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองระบบโมโทรนิกสเ์ทอรโ์บแบบแผง พรอ้ม

ซอรฟ์แวรท์  างานแบบอนิเตอรแ์อคทฟีเชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการ

อาชพีเบตง  ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการ

อาชพีเบตง  ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรมแบบเยบ็ผา้  วทิยาลยัอาชวีศึกษายะลา  

ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 30 480,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,006,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,006,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร  วทิยาลยัอาชวีศึกษายะลา ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา หลงั 1 14,006,300                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 4,355,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 4,355,000                 

งบลงทนุ 4,355,000                 

ครุภณัฑ์ 4,355,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,320,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัสารพดัช่างยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 60 1,320,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,035,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองวงจรอเิลก็ทรอนิกสแ์บบเมนบอรด์ชนิดมี

อนาลอ็กโวลต/์แอมป์มเิตอรจ์ริงในตวัพรอ้มแผงโมดูล ไม่นอ้ยกวา่ 17 ชนิด 

วทิยาลยัสารพดัช่างยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 20 คิวบกิฟตุ   วทิยาลยัสารพดัช่าง

ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 1 35,000                        

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,400,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,400,000                 

งบลงทนุ 2,400,000                 

ครุภณัฑ์ 2,400,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัเทคนิคยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง เครื่อง 40 1,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการต ัง้ศูนยล์อ้  วทิยาลยัเทคนิคยะลา ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 1,200,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 800,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 800,000                   

งบลงทนุ 800,000                   

ครุภณัฑ์ 800,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบเชงิกลอเนกประสงค ์(Universal Testing

 Machine) วทิยาลยัเทคนิคยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั ชดุ 1 800,000                      

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 577,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 577,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 577,000                   

การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 577,000                   

งบลงทนุ 577,000                   

ครุภณัฑ์ 577,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 577,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ยะลา 

ต าบลพร่อน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 15 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืหอ้งสมดุ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ยะลา 

ต าบลพร่อน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: บอรด์นิทรรศการเคลือ่นที่ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ยะลา 

ต าบลพร่อน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบนัง่ขบั ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ยะลา 

ต าบลพร่อน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 182,000                      

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 466,033,300              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 41,049,800                

โครงการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 41,049,800                

การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 41,049,800                

งบอดุหนุน 14,963,900                
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,963,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการจดัต ัง้หอ้งเรียนพเิศษ Sciecne 

Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จงัหวดัยะลา 0 14,963,900                   

งบรายจ่ายอื่น 26,085,900                

รายการระดบัที1่: โรงเรือนเลี้ยงชนัโรง ต าบบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา หลงั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดั โครงการ 0 24,185,900                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,184,900                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 1,311,900                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 1,311,900                 

งบอดุหนุน 1,311,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,311,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 1,311,900                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 873,000                   

สนบัสุนนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 873,000                   

งบอดุหนุน 873,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 873,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 0 873,000                      

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 12,343,300                

โครงการพฒันาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา 12,343,300                

พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู ้ 12,343,300                

งบรายจ่ายอื่น 12,343,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการยกระดบัการจดัการเรียน

การสอนในสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานทุกสงักดัดว้ย STEAM ศึกษาใน 3 0 1,906,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา

และการพฒันาทอ้งถิน่โดยมสีถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง 0 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา

เด็กปฐมวยัในพื้นที่ชายแดนใต ้ 0 9,249,300                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,557,500                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,578,700                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,578,700                 

งบอดุหนุน 1,578,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,578,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 515 1,578,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 515 208,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน คน 515 168,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน คน 515 133,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 515 852,900                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 515 215,500                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,978,800                

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพฒันา 30,978,800                

งบรายจ่ายอื่น 30,978,800                
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ 0 30,978,800                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 222,828,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 222,828,300              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 222,828,300              

งบบคุลากร 70,476,200                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 63,893,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 93 48,746,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 49 3,654,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 49 3,654,000                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 40 3,049,200                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 40 3,049,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 74 904,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 93 2,232,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 16 4,918,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 16 384,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 6,582,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 3 810,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 28 5,772,200                    

งบด าเนินงาน 12,735,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,735,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 7 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่พเิศษ (ส.ป.พ.) อตัรา 136 3,012,000                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 21 2,911,200                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 21 2,052,000                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 12 859,200                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 16 2,658,000                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 16 1,798,800                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 12 859,200                      

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 4 792,000                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 4 321,600                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 7 470,400                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 3 724,800                      

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 3 254,400                      

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 7 470,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 30 252,000                      

งบอดุหนุน 139,616,500              

เงนิเดอืน 126,036,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 343 121,733,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 34 4,168,800                    
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รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 2 134,400                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 2 134,400                      

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 13,580,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 377 13,580,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 155,069,500              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 99,219,800                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 99,219,800                

งบด าเนินงาน 4,327,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,327,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 5097 4,077,600                    

งบลงทนุ 94,892,200                

ครุภณัฑ์ 18,391,800                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 18,391,800                   

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการผลติสือ่ทางการศึกษา ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑค์อมพวิเตอรส์  าหรบัการเรียนการสอน  ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 3,740,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑค์อมพวิเตอรส์  าหรบัการปฏบิตัิงาน ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 3,463,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑร์ะบบภาพ หอประชมุใหญ่ ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 1,985,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑร์ะบบเสยีง หอประชมุใหญ่ ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 2,694,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการบริหารธุรกจิ ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา 

จงัหวดัยะลา ชดุ 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสตูดโิอถา่ยภาพ ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 1,069,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการถา่ยทอดสญัญาณโทรทศัน ์ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 2,452,700                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการวทิยดุจิติอล ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา 

จงัหวดัยะลา ชดุ 1 942,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการบริการส่วนหนา้ ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 933,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการฝ่ายงานบริการหอ้งพกัโรงแรม   ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 547,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,500,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 75,079,400                   

รายการระดบัที1่: ชดุอาคารหอพกันกัศึกษา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 46,415,800                   

รายการระดบัที1่: ชดุอาคารหอพกันกัศึกษา ระยะที่ 2 ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 28,663,600                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,421,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฎบิตัิการอาหารและโภชนาการ ต าบลสะเตง

 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 1,421,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 54,503,900                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 54,503,900                

งบด าเนินงาน 13,333,900                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,237,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,237,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 7,096,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,425,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,671,900                    

งบลงทนุ 41,170,000                

ครุภณัฑ์ 5,457,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,457,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสปา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั ชดุ 1 694,000                      

รายการระดบัที1่: ชคุครุภณัฑห์อ้งเรียน ขนาด 200 ที่น ัง่ ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 551,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งเรียนมาตรฐาน ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 4,212,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,713,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,051,000                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนเลี้ยงไก่เบตง/ ไก่ด า ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ศูนยแ์สดงและจ าหน่ายผลติภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ละเกษตร

อนิทรีย ์ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 2,251,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,662,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงแรมยะลาพาเลซเพือ่การเรียนการสอนสู่

โรงแรมฮาลาล ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 30,195,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการสุขภาพและความงาม ต าบลสะเตง

 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 615,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการปรุงอาหารฮาลาล ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 1,852,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรม 1,345,800                 

สบืสานและอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม 1,345,800                 

งบรายจ่ายอื่น 1,345,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 1,345,800                    

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 573,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 573,500                   

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 573,500                   

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 573,500                   

งบลงทนุ 573,500                   

ครุภณัฑ์ 573,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 506,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 500 492,500                      

รายการระดบัที1่: ตูฟ้กัไข ่ขนาด 84 ฟอง ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา ตู ้ 1 13,500                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 67,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบคานสมดุล พรอ้มที่วดัส่วนสูง 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 5 39,500                        
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มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 1,350,000                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 1,350,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 1,350,000                 

พฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 1,350,000                 

งบอดุหนุน 1,350,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการส าหรบับุคลากร

ผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทางการท่องเที่ยวและการบริการ เพือ่ยกระดบัศกัยภาพสู่

อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมและเชงินิเวศ รายการ 0 1,350,000                    

กระทรวงสาธารณสขุ 289,723,700               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 277,720,400              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 147,923,600              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 7,560,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 7,560,000                 

งบลงทนุ 7,560,000                 

ครุภณัฑ์ 7,560,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,560,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง

 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลรามนั 

ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลรามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

บนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลบนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลธารโต ต าบล

ธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลธารโต ต าบลธาร

โต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลธารโต ต าบลธารโต 

อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลธารโต ต าบลธารโต อ าเภอ

ธารโต จงัหวดัยะลา หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นแหร ต าบลบา้นแหร อ าเภอธารโต เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยพุราชยะหา ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 76,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราชยะหา ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงฝึกยนืและท ากจิกรรมปรบัความสูงต า่และองศาการ

ทรงตวัไดอ้ตัโนมตัิ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชยะหา ต าบลยะหา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลรามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลบนันงัสตา  ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า   โรงพยาบาล

บนันงัสตา  ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงฝึกยนืและท ากจิกรรมปรบัความสูงต า่และองศาการ

ทรงตวัไดอ้ตัโนมตัิ โรงพยาบาลบนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลบนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา เครื่อง 4 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลธารโต ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกม. 26  ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกม. 26  ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความคมชดัสูง 2

 หวัตรวจ โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 3,640,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า   โรงพยาบาลรามนั

 ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลรามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 140,000                      

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 1,340,000                 

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 1,340,000                 

งบลงทนุ 1,340,000                 

ครุภณัฑ์ 1,340,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งสายยางอตัโนมตัิพรอ้มอบแหง้ ขนาดความจไุม่

นอ้ยกวา่ 800 ลติร โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชยะหา ต าบลยะหา อ าเภอ เครื่อง 1 1,340,000                    

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 500,000                   

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ครุภณัฑ์ 500,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 500,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัปริมาตรคารบ์อนไดออ๊กไซดใ์นลมหายใจ

ออก ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด (Pulse 

Oximeter) ชนิดตัง้โตะ๊/ตัง้พื้น ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิก

โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้

คลนิิกโรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 250,000                      

โครงการพฒันาพื้นทีพ่เิศษ 138,523,600              

เสริมสรา้งสุขภาพ ควบคุมภยัสุขภาพและรกัษาพยาบาลในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 138,523,600              

งบลงทนุ 138,523,600              

ครุภณัฑ์ 22,231,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี ความเร็ว

ในการถา่ยไม่ต า่กวา่ 50 แผ่นต่อนาท ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอรามนั 

ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 450,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,151,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (CAB) พรอ้มหลงัคาไฟ

เบอรก์ลาสหรือเหลก็ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอกรงปินงั ต าบลสะเอะ คนั 1 863,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอยะหา ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 125 

ปอนด ์โรงพยาบาลรามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 760,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ป้ายไฟวิง่ LED ขนาดกวา้ง 50 เซนติเมตร ยาว 300 

เซนติเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา ป้าย 1 200,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 18,670,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุใหอ้ากาศผสมออกซเิจนดว้ยอตัราการไหลสูง 

โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา

 จงัหวดัยะลา ตู ้ 3 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านและจ่ายกา๊ซไนตริกออกไซด ์โรงพยาบาลยะลา

 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบัผ่าตดัตาไมโครสโคป 

โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา กลอ้ง 1 3,090,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษาจอประสาทตาดว้ยแสงเลเซอรส์เีขยีว532 

โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลบนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนสแ์กว้ตาเทยีมดว้ยคลืน่

เสยีงความถีสู่ง โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งกลอ้งส่องตรวจชนิด 2 หวั โรงพยาบาลเบตง 

ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 1,400,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลรามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรา

มนั จงัหวดัยะลา ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลบนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา 

อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลกาบงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 700 ลติร (Pre-Post Vac) หอ้งน่ึงทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลกรงปินงั ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 mA. 

ขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลบนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลกรงปินงั ต าบลสะเอะ อ าเภอ

กรงปินงั จงัหวดัยะลา ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง ตู ้ 1 550,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 116,292,600                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,133,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 96 ยูนิต 8 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 8 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 6,774 ตารางเมตร (ปรบัราคา 3 จงัหวดัชายแดน

ใต)้ โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา หลงั 1 27,133,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,942,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั เป็นอาคาร คสล. 3 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,426 ตารางเมตร (ปรบัราคา 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต)้ ส านกังานธารณสุขจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา หลงั 1 25,942,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 57,091,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารพสัดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ

 288 ตารางเมตร โรงพยาบาลรามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดั หลงั 1 6,489,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค ์(แบบแพทยแ์ผน

ไทย) เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 678 ตารางเมตร (ปรบั

ราคา 3 จงัหวดัชายแดนใต)้ โรงพยาบาลบนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอ หลงั 1 13,878,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง 4 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 4 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,170 ตารางเมตร (ปรบัราคา 3 จงัหวดั ชายแดน

ภาคใต)้ โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา หลงั 1 36,723,900                   

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 950,000                      

รายการระดบัที1่: ต่อเติมอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นดุซงกูจ ิต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา รายการ 1 950,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,175,400                    

รายการระดบัที1่: ประตู - ป้ายชือ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนิ

บงบารู ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 81,500                        

รายการระดบัที1่: คูระบายน า้ระหวา่งอาคารพสัดุและแพทยแ์ผนไทย 

โรงพยาบาลกาบงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา รายการ 1 874,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้รวม จ านวน 6 หอ้ง โรงพยาบาลกรงปินงั ต าบล

สะเอะ อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา รายการ 1 490,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั ความยาว 110 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นนิบงบารู ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา รายการ 1 277,100                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

รายการระดบัที1่: ก าแพงกัน้ดนิพรอ้มถนน คสล. และลาน คสล. พื้นที่

ประมาณ 321 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเบตง ต าบลเบตง รายการ 1 1,830,000                    

รายการระดบัที1่: โรงจอดรถ ขนาด 6 คนั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเบตง

 ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา หลงั 1 363,000                      

รายการระดบัที1่: ลานคอนกรีตเสริมเหลก็ พื้นที่ประมาณ 2,520 ตารางเมตร

 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอกาบงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา รายการ 1 1,258,800                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 106,343,400              

โครงการส่งเสริมการพฒันาสุขภาวะของประชาชนทกุช่วงวยั 106,343,400              

พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉินและการส่งต่อ ภาคใตช้ายแดน 106,343,400              

งบลงทนุ 106,343,400              

ครุภณัฑ์ 85,343,400                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 85,343,400                   

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจ ชนิดใบเฟสกิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด (Defibrillator) โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิ (Monitor NIBP) โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง เครื่อง 4 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT SCAN) ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 64 ภาพต่อการหมนุ 1 รอบ โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 23,540,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความคมชดัสูง 2

 หวัตรวจ โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 1,820,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซคแ์ละออกซเิจน  โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง   

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 960,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลรามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชยะหา ต าบลยะหา อ าเภอ เครื่อง 2 660,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลบนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา เครื่อง 2 660,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลธารโต ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลกาบงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลกรงปินงั ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปีนงั เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนย ์ไม่นอ้ยกวา่ 4 เตียง โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเฝ้าระวงัและติดตามสญัญาณชพีผูป่้วยชนิดซบัซอ้น 

  โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง   อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 4 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืหนีบจบักระดูกเชงิกราน C- Clamp ส าหรบัยดึ

กระดูกอุง้เชงิกราน  โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง   อ าเภอเมอืงยะลา ชดุ 1 240,200                      

รายการระดบัที1่:  โคมไฟผ่าตดัเลก็ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 60,000 ลกัซ ์ชนิด

แขวนเพดาน โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา โคม 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้ โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง   อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั เครื่อง 4 1,800,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

เคลือ่นยา้ยได ้ โรงพยาบาลรามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดั เครื่อง 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

เคลือ่นยา้ยได ้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชยะหา ต าบลยะหา อ าเภอยะ

หา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

เคลือ่นยา้ยได ้ โรงพยาบาลบนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา 

จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

เคลือ่นยา้ยได ้ โรงพยาบาลธารโต ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

เคลือ่นยา้ยได ้ โรงพยาบาลกาบงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

เคลือ่นยา้ยได ้ โรงพยาบาลกรงปินงั ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินงั จงัหวดั เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) โรงพยาบาลรา

มนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืด( Infusion

 pump) โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 10 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่:  เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 300 วตัต ์โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องส่องหลอดลมคอระบบวดิทิศัน ์(Video 

laryngoscope) โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง   อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั เครื่อง 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องหลอดลมคอระบบวดิทิศัน ์(Video 

laryngoscope) โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหก์ารแขง็ตวัของเลอืดและเกลด็เลอืด 

โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้า พรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เตียง 3 5,280,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัพื้นฐานทางช่องทอ้ง ส าหรบัผ่าตดัเปิด

ช่องทอ้ง โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 432,200                      

รายการระดบัที1่:  สวา่นใชแ้รงดนัลมขนาดมาตรฐานพรอ้มเลือ่ย 

โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 730,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดในระบบทางเดนิอาหารดว้ยอากอน 

โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิดซบัซอ้น 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วย

หายใจและเครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญานชพีอตัโนมตัิ 

วเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดมยาสลบ โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 2,675,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพี (Patient Monitor) แบบครบ

ชดุ โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 6 4,896,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจ (Defibrillation)   โรงพยาบาลยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา  เครื่อง 1 780,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความอบอุ่นใหร่้างกายดว้ยแรงลม (Bair 

Hugger)  โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 4 400,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอุ้่นสารละลาย ใชใ้นหอ้งผ่าตดั  โรงพยาบาลยะลา ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเคลือ่นยา้ยผูป่้วยในหอ้งผ่าตดั โรงพยาบาล

ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องส่องหลอดลม ชนิดไฟเบอรอ์อฟติก โรงพยาบาลเบ

ตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 1,030,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงไฟฟ้าสามไกบอดี้สแตนเลส โรงพยาบาลยะลา ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เตียง 10 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรชนิดซบัซอ้น 

โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 5 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจเด็ก ชนิดควบคุมปริมาตรและความดนั

พรอ้มระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง 

อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจผูใ้หญ่ ชนิดควบคุมปริมาตรและความ

ดนัพรอ้มระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง

 อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุศูนยร์วมแกส๊และไฟฟ้าใชท้างการแพทยส์ าหรบัผูป่้วย 

โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 10 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืด ( 

Infusion pump) โรงพยาบาลยะลา ต าบลสะเตง  อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั เครื่อง 20 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งผ่าตดัเป็นระบบ laminar air flow ควบคุม

แรงดนัอากาศ อณุหภูม ิและความชื้น โรงพยาบาลเบตง ต าบลเบตง 

อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา หอ้ง 1 21,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 23,453,400                

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 23,453,400                

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 23,453,400                

งบลงทนุ 23,453,400                

ครุภณัฑ์ 780,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 780,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ วทิยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัสมรรถภาพการไดย้นิ วทิยาลยัการ

สาธารณสุขสริินธร จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมกนัชื้นส าหรบักลอ้งจลุทรรศน ์วทิยาลยัการ

สาธารณสุขสริินธร จงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,673,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,673,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พรอ้มอปุกรณ์ประกอบอาคาร วทิยาลยั

การสาธารณสุขสริินธร จงัหวดัยะลา หลงั 1 22,673,400                   

กรมควบคุมโรค 1,855,700                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 559,700                   

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 309,700                   

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 309,700                   

งบลงทนุ 309,700                   

ครุภณัฑ์ 309,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 105,400                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหวา่งประเทศเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านหนงัสอืเดนิทางและบตัรประชาชน ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 67,900                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบไรส้ายระยะไกล ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 32,500                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 199,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนเบตง 

ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัิ ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหวา่งประเทศเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 107,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจ่ายสบู่อเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มขาต ัง้ ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 13,900                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 4,500                         

โครงการเร่งรดัก าจดัโรคไขม้าลาเรีย วณัโรค และยตุปิญัหาเอดส์ 250,000                   

เร่งรดัก าจดัโรคไขม้าลาเรีย 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 250,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานวจิยั ศูนยค์วบคุม

โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 12.1 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั กลอ้ง 5 250,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,296,000                 

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1,296,000                 

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1,232,000                 

งบลงทนุ 1,232,000                 

ครุภณัฑ์ 989,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี กลุม่หอ้งปฏบิตัิการทาง

การแพทยด์า้นควบคุมโรค ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 12 จงัหวดัสงขลา

 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 32,400                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 

12.1 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 957,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 242,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 242,600                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและติดต ัง้หมอ้แปลง ขนาด 

100 KVA ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 12.1 ยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 242,600                      
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พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 64,000                     

งบลงทนุ 64,000                     

ครุภณัฑ์ 64,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยว์ณัโรคที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 12.1 ยะลา ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 32,000                        

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 141,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 141,000                   

สถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ และผูป้ระกอบ

โรคศิลปะ ไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา ควบคุม ก ากบั มมีาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด และยกระดบัคุณภาพบริการสู่สากล 141,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 141,000                   

งบลงทนุ 141,000                   

ครุภณัฑ์ 141,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  สถาบนั

พฒันานวตักรรมดา้นระบบบริการสุขภาพชายแดนภาคใต ้จงัหวดัยะลา  

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  สถาบนัพฒันา

นวตักรรมดา้นระบบบริการสุขภาพชายแดนภาคใต ้จงัหวดัยะลา  ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบบริการสุขภาพชายแดน

ภาคใต ้จงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี  สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบบริการสุขภาพชายแดนภาคใต ้

จงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 5,200                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

network  แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบ

บริการสุขภาพชายแดนภาคใต ้จงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA สถาบนัพฒันา

นวตักรรมดา้นระบบบริการสุขภาพชายแดนภาคใต ้จงัหวดัยะลา  ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 11,600                        

กรมอนามยั 9,978,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,978,500                 

พฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัประชาชน 

ชมุชนและภาคเีครือขา่ย 9,978,500                 

พฒันาศูนยเ์รียนรูก้ารส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 9,978,500                 

งบลงทนุ 9,978,500                 

ครุภณัฑ์ 4,772,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 365,600                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 4 160,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 36,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 6 136,200                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 145,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีง ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง

 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 145,700                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 4,260,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้ตดัดว้ยไฟฟ้าขนาดใหญ่ ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 455,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติอตัโนมตัิพรอ้มวดัความอิม่ตวั

ของออกซเิจนในเลอืดแบบภายนอก  ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา  ต าบลสะเตง

 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะ ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 4 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายเขา้หลอดเลอืดโดยใช ้

กระบอกฉีดยา ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 2 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหข้องเหลวเขา้สู่ร่างกายโดยอตัโนมตัิ 

ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึการท างานของหวัใจทารกในครรภแ์ละการบบี

รดัตวัของมดลูกชนิดครรภแ์ฝด ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 3 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่หาค่าเมด็เลอืดแดงอดัแน่น Micro 

Haematocrit Centrifuge ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอ เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม๊ลมส าหรบัเครื่องอบฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้ 240 ลติร 

ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ถาดอาหารแบบแสตนเลสมมีอเตอรไ์ฟฟ้า ศูนย์

อนามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ดา้มกรอฟนั ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา หวั 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรยานนัง่ปัน่ไม่มพีนกัพงิ ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 234,800                      

รายการระดบัที1่: เตียงท าคลอดซอ้น (ปรบัระดบั - สอดเกบ็ได)้ ศูนย์

อนามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เตียง 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงนอนส าหรบัผูป่้วยชนิดปรบัระดบั หวั - ปลายเตียง 

ได ้(2ไก) พรอ้มราวกัน้เตียง ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เตียง 5 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจ ศูนยอ์นามยัที่ 12 

ยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 200,000                      
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รายการระดบัที1่: โคมไฟส าหรบัส่องตรวจและท าหตัถการชนิดเคลือ่นที่ 

ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรยานนัง่พงิ ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานวดังานระบบแอโรบคิแบบใชข้าปัน่ ศูนยอ์นามยัที่

 12 ยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเดนิวงรี ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 283,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็แสตนเลส ขนาด 62x110x75 เซนติเมตร ศูนย์

อนามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็แสตนเลส ขนาด 64x120x90 เซนติเมตร ศูนย์

อนามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,206,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,206,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ 2 ชัน้ ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา หลงั 2 5,206,400                    

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 28,100                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 28,100                     

ผลติภณัฑสุ์ขภาพและสถานประกอบการไดร้บัการก ากบัดูแลและตรวจสอบใหม้ี

มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่  าหนด 28,100                     

ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของผลติภณัฑสุ์ขภาพใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 28,100                     

งบลงทนุ 28,100                     

ครุภณัฑ์ 28,100                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 18,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ด่านอาหารและยาเบตง     

อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ตู ้ 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่น ด่านอาหารและยาเบตง     

อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ตู ้ 2 14,400                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ด่านอาหารและยาเบตง     

อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 9,400                         

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 3,997,826,900            

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 27,347,200                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 27,077,200                

โครงการส่งเสริมความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 27,077,200                

ส่งเสริมความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 27,077,200                

งบอดุหนุน 27,077,200                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,767,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์พระอารามหลวง(ใน

พื้นที5่จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ วดัพทุธภูม ิพระอารามหลวง ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา วดั 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดันิโรธสงัฆาราม ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั วดั 1 1,200,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัเวฬวุนั ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา วดั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัหลกัหา้ ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัคูหาภมิขุ ต าบลหนา้ถ า้ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา วดั 1 333,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัดติถมงคล ต าบลท่าสาป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัสุนทรประชาราม ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั วดั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัรงัสติาวาส ต าบลท่าธง อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา วดั 1 666,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัสารพฤกษาวาส ต าบลเนินงาม อ าเภอรามนั จงัหวดั วดั 1 333,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัธารโต (ธ) ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา วดั 1 333,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัเขาบนันงักระแจะ ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดั วดั 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัตาพะเยา ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา วดั 1 333,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัจนัทรธ์าดาประชาราม ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบ วดั 1 1,666,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัวงัใหม่ ต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา วดั 1 1,666,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัยะหาประชาราม ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา วดั 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัเนรญัชราวาส ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา วดั 1 333,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัเจริญธรรม ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา วดั 1 1,666,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัตลิง่ชนั ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา วดั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัสุวรรณบรรพต ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา วดั 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัปิยะธรรมาราม (ธ) ต าบลถ า้ทะล ุอ าเภอบนันงัสตา วดั 1 533,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดับาละ ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา วดั 1 2,000,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,310,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพเิศษพระภกิษุสงฆใ์น 5 จงัหวดัชายแดน 277 8,310,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 270,000                   

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 270,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 270,000                   

งบอดุหนุน 270,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 270,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดับาละ

 ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 270,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 1,890,409,800            
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แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความม ัน่คงและความสงบเรียบรอ้ยภายใน ความม ัน่คงชายแดน

และทางทะเล 87,119,400                

โครงการจดัหายทุโธปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานการป้องกนัและ

ปราบปรามอาชญากรรม ของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 87,119,400                

จดัหายทุโธปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานการป้องกนั ปราบปราม

อาชญากรรมของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 87,119,400                

งบลงทนุ 87,119,400                

ครุภณัฑ์ 87,119,400                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 87,119,400                   

รายการระดบัที1่: เครื่องรบกวนสญัญาณโทรศพัทเ์คลือ่นที่ แบบสะพายหลงั

 ศชต.ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 23 87,119,400                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 115,680,200              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัและการด าเนินคดคีวามม ัน่คงในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 110,508,200              

เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินคดคีวามม ัน่คงในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 110,508,200              

งบลงทนุ 110,508,200              

ครุภณัฑ์ 110,508,200                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 110,508,200                 

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ศกัยภาพดา้นนิติวทิยาศาสตรท์ี่มมีาตรฐาน

เพือ่แกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ศนต.จชต. ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา โครงการ 1 106,502,400                 

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงพฒันาสถานที่อปุกรณ์เครื่องมอืในระบบเฝ้า

ตรวจ ส าหรบั ศพส.กกล.ตร.จชต. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั หอ้ง 46 485,800                      

รายการระดบัที1่: การจดัต ัง้หอ้งซกัถามประจ าสถานีต ารวจในเขตเมอืงหลกั 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา สถานี 7 3,520,000                    

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพก าลงัพลและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการต ารวจในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,172,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพก าลงัพลและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการต ารวจในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,172,000                 

งบลงทนุ 5,172,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,172,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,172,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน บก.ชค.ตชด.จว.ยะลา รอ้ย ตชด. 443 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง ฐาน 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน รอ้ย ฉก.ตชด.441 ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ฐาน 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน รอ้ย ฉก.ตชด.442 ต าบลบา้นแหร อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ฐาน 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน รอ้ย ฉก.ตชด.443 ต าบลบา้นแหร อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ฐาน 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน รอ้ย ฉก.ตชด.444 ต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ฐาน 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน บก.ชค.รพศ.รอ้ย ตชด.443 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา ฐาน 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน รอ้ย ฉก.รพศ. ต าบลเขือ่นบางลาง อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ฐาน 1 180,000                      
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รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4401 ต าบลบาละ อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ฐาน 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4402 ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ฐาน 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4403 ต าบลถ า้ทะล ุอ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ฐาน 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4404 ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ฐาน 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4405 ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ฐาน 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน บก.ฉก.ตชด.44  ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ฐาน 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ. ยะลา 11 จดุตรวจสะเตง ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ. ยะลา 12 สถานีรถไฟบาลอ ต าบลบาลอ อ าเภอรา ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ยะลา 13 หนา้กูโบว ์ ต าบลกรงปินงั อ าเภอกรงปินงั ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ยะลา 21 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ยะลา 22 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ยะลา 23 ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดั ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ยะลา 31 สถานียทุธศาสตรธ์ารโต ต าบลธารโต 

อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.ยะลา 32  ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดั ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ส าหรบั ชฝต.4406 ต าบลธารน า้ทพิย ์อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ฐาน 1 158,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 1,687,610,200            

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการควบคุมสถานการณ์ความไมส่งบในเขตจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 1,670,214,800            

การเพิม่ประสทิธภิาพการควบคุมสถานการณ์ความไมส่งบในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,670,214,800            

งบด าเนินงาน 1,063,560,400            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,059,297,800               

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 955,046,600                 

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 955,046,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 2,638,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 75,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร บาท 0 75,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 3,582,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด บาท 0 3,582,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาโปรแกรมและระบบคอมพวิเตอร ์CCTV บาท 0 4,480,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าปฏบิตัิงานดา้นการขา่ว บาท 0 43,423,600                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 200,500                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรอง 0 200,500                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งหมายเรียกพยาน บาท 0 110,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,274,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 2,274,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกยทุธวธิตี  ารวจ 0 10,070,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 564,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 30,431,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 217,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยทุธภณัฑ์ บาท 0 960,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก รายการ 0 107,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 2,605,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุแบบพมิพ์ บาท 0 569,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุป้องกนัอนัตราย บาท 0 365,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุป้องกนัและรกัษาที่เกดิเหตุ บาท 0 201,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 70,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 323,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 936,500                      

ค่าสาธารณูปโภค 4,262,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 2,821,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 616,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 824,500                      

งบลงทนุ 567,231,500              

ครุภณัฑ์ 554,095,500                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 81,160,000                   

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ล

แค็บ 4 ประตู ขนาด 1 ตนั ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา คนั 6 14,400,000                   

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน ขบัเคลือ่น 4 ลอ้แบบดบัเบิ้ล

แค็บ 4 ประตู ขนาด 1 ตนั ภ.จว.ยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา คนั 6 14,400,000                   

รายการระดบัที1่: รถอเนกประสงคห์ุม้เกราะ ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: รถอเนกประสงคห์ุม้เกราะ ภ.จว.ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: รถอเนกประสงค ์ติดต ัง้เครื่องตดัสญัญาณวงจรการจดุ

ระเบดิดว้ยความถีว่ทิยสุือ่สาร พ่วงวงจรถอดรหสั DTMF พรอ้มอปุกรณ์ 

ภ.จว.ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 20,330,000                   

รายการระดบัที1่: รถอเนกประสงค ์ติดต ัง้เครื่องตดัสญัญาณวงจรการจดุ

ระเบดิดว้ยความถีว่ทิยสุือ่สาร พ่วงวงจรถอดรหสั DTMF พรอ้มอปุกรณ์ 

ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 20,330,000                   

รายการระดบัที1่: รถครวัสนาม 6 ลอ้ พรอ้มอปุกรณ์ท าครวั ศปก.ตร.สน. 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 1 3,900,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,578,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน พรอ้ม

เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (30 หนา้/นาท)ี ศปก.ตร.สน.

 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 69 1,649,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 17 272,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง เครื่อง 30 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศปก.ตร.สน. ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: ตูส้  าหรบัติดต ัง้เครื่องแม่ขา่ยชนิด Blade 

(Enclosure/Chassis) แบบที่ 2 ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 740,000                      

รายการระดบัที1่: แผงวงจรเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย ชนิด Blade ส าหรบั

ตู ้Enclosure/Chassis แบบที่ 2 ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ พรอ้มติดต ัง้ถงัพมิพ ์ศปก.ตร.

สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 9 38,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 4 30,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 3 7,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 21 441,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ศปก.ตร.สน. ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 9 52,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศปก.ตร.สน. ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 16 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ศปก.ตร.สน. ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 1   ศปก.ตร.

สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัและตรวจจบัการบุกรุก (Intrusion 

Prevention System) แบบที่ 1 ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21.5 น้ิว 

ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 5 20,000                        

รายการระดบัที1่: จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว 

ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 10 28,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

แม่ขา่ย (Server) ส าหรบัรองรบัหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 

16 แกนหลกั (16 Core) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ศปก.ตร.สน. 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 5 95,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart Card 

Reader) ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 1,400                         
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 

ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 3,000                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 11,400                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑอ์าวุธ 137,478,200                 

รายการระดบัที1่: โลก่นักระสุนระดบั 3+ ภ.จว.ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา อนั 20 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคน้หาทุ่นระเบดิแบบมโีซน่า ศปก.ตร.สน. 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 3 5,550,000                    

รายการระดบัที1่:  กลอ้ง Therm-App ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 6 1,164,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้ง Therm-App ภ.จว.ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 38 7,372,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุนิรภยัเกบ็กูว้ตัถรุะเบดิ (Bomb Suit) ศปก.ตร.สน. 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุนิรภยัเกบ็กูว้ตัถรุะเบดิ (Bomb Suit) ภ.จว.ยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจจบัรงัสคีวามรอ้นติดประกอบปืน ศปก.ตร.สน.

 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 58 19,952,000                   

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตเ์กบ็กูว้ตัถรุะเบดิขนาดใหญ่ ศปก.ตร.สน. ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 6 19,902,000                   

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตเ์กบ็กูว้ตัถรุะเบดิขนาดเลก็ ศปก.ตร.สน. ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 8 19,944,800                   

รายการระดบัที1่: ปืนกลมอื ขนาด 9 มม. พรอ้มอปุกรณ์ ศปก.ตร.สน. 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 150 19,313,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจจบัสิง่มชีวีติหลงัก าแพง ศปก.ตร.สน. 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 4 32,680,400                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 328,878,500                 

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาอปุกรณ์เอก็ซเรยร์ถยนตพ์าหนะเคลือ่นที่

แบบขบัผ่าน ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา โครงการ 1 29,600,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจการณ์ภาคพื้นดนิพรอ้มต าแหน่งและภาพ

อจัฉริยะแบบเคลือ่นที่ ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั ชดุ 5 107,500,000                 

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

  ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 ภ.จว.ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ล าใหม่ ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.เบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.อยัเยอรเ์วง ต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ยะรม ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.รามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.จะ๊กวะ๊ ต าบลตะโละ๊หะลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.โกตาบารู ต าบลโกตาบารู อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ท่าธง ต าบลท่าธง อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ยะหา ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ปะแต ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.บนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.บาตูตาโมง ต าบลถ า้ทะล ุอ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ธารโต ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.แม่หวาด ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.กาบงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.กรงปินงั ต าบลปุโรง อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสบืสวนและเกบ็ขอ้มูลขา่วกรองบุคคลจากระยะไกล 

ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ระบบ 1 48,900,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุปรบัปรุงประสทิธภิาพการตรวจจบัสญัญาณ 4G 

เครื่องมอืตรวจจบัสญัญาณโทรศพัทร์ะบบแอคทฟี ศปก.ตร.สน. ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 2 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบตรวจสอบและติดตาม

ขอ้มูลต าแหน่งพกิดัทางภูมศิาสตรข์องโครงขา่ยโทรศพัทร์ะบบรวงผึ้ง 

ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 21,400,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องรบกวนสญัญาณโทรศพัทเ์คลือ่นที่ แบบสะพายหลงั

 ศปก.ตร.สน.ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 59 74,998,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,136,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,136,000                   

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได)้ 

สภ.รามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได)้ 

สภ.บนันงัสตา ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา หลงั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได)้ 

สภ.ยะหา ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา หลงั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได)้ 

สภ.ธารโต  ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา หลงั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได)้ 

สภ.กาบงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา หลงั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได)้ 

สภ.กรงปินงั ต าบลปุโรง อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา หลงั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได)้ 

สภ.ล าใหม่ ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา หลงั 2 240,000                      
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รายการระดบัที1่:  หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได)้ 

สภ.โกตาบารู ต าบลโกตาบารู อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได)้ 

สภ.อยัเยอรเ์วง ต าบลอยัเยอรเ์วง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา หลงั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได)้ 

สภ.จะกวะ๊ ต าบลตะโละ๊หะลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได)้ 

สภ.แม่หวาด ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา หลงั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได)้ 

สภ.ปะแต ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา หลงั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได)้ 

สภ.ยะรม ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา หลงั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได)้ 

สภ.บาตูตาโมง ต าบลถ า้ทะล ุอ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา หลงั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได)้ 

สภ.ท่าธง ต าบลท่าธง อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา หลงั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: ลานฝึกพรอ้มรัว้ลอ้มรอบกองรอ้ย นปพ.กก.สส.ภ.จว.

ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 9,536,000                    

งบรายจ่ายอื่น 39,422,900                

รายการระดบัที1่: โครงการบริหารจดัการศูนยนิ์ติวทิยาศาสตร ์จงัหวดั 0 39,422,900                   

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 17,395,400                

การใหบ้ริการสุขภาพ 450,000                   

งบลงทนุ 450,000                   

ครุภณัฑ์ 450,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 330,000                      

รายการระดบัที1่: รถขบัเคลือ่นไฟฟ้าชนิดนัง่ส าหรบัขนส่งเวชภณัฑท์างการ

แพทยเ์ครื่องซกัผา้ หรืออาหาร รพ.ตร.(ยส.)  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา คนั 2 330,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

รพ.ตร.(ยส.) ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 10 120,000                      

การผลติและฝึกอบรมต ารวจ 928,400                   

งบลงทนุ 928,400                   

ครุภณัฑ์ 928,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 928,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศฝร.ภ.9 ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 11 356,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ศฝร.ภ.9 ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 6 282,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ศฝร.ภ.9 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 6 180,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ศฝร.ภ.9 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา ตู ้ 20 110,000                      

การตรวจพสูิจนห์ลกัฐานและการด าเนินการดา้นนิตวิทิยาศาสตรต์ ารวจ 14,873,000                

งบลงทนุ 14,873,000                

ครุภณัฑ์ 14,873,000                   
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ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 14,873,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจดเีอน็เอ ศูนยพ์สูิจนห์ลกัฐาน 10 ต าบลสะเตง

 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 1 14,873,000                   

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 1,144,000                 

งบลงทนุ 1,144,000                 

ครุภณัฑ์ 1,144,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,144,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี ภ.จว.ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา เครื่อง 20 340,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ภ.จว.ยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 20 804,000                      

ศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,080,069,900            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,703,942,100            

โครงการสรา้งพื้นทีท่ีม่คีวามปลอดภยัท ัง้ในเขตเมอืง ชมุชน และหมูบ่า้นเป้าหมาย 39,802,400                

การคุม้ครองสทิธแิละการอ านวยความยตุธิรรมใหก้บัประชาชน 39,802,400                

งบรายจ่ายอื่น 39,802,400                

รายการระดบัที1่: โครงการคุม้ครองสทิธเิสรีภาพและอ านวยความเป็นธรรม

ใหก้บัประชาชน รายการ 0 39,802,400                   

โครงการเสริมสรา้งอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน 1,160,886,500            

การพฒันาตามศกัยภาพของพื้นทีแ่ละพฒันาคุณภาพชวีติประชาชน 744,574,700              

งบอดุหนุน 15,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกนัภยัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 15,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 729,574,700              

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนระดบัหมู่บา้น 1970 255,749,200                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาสงัคมผูด้อ้ยโอกาสและสาธารณสุขเชงิรุก รายการ 0 22,600,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาเสริมสรา้งความปลอดภยัและความ

เขม้แขง็ระดบัต าบล (ต าบลสนัติธรรม) หมู่บา้น 0 263,410,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก การคา้และ 0 58,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการขยายผลการพฒันาตามแนวทางพระราชด าริ 

และตามรอยพระยคุลบาท 0 21,744,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพชวีติชมุชนโดยรอบอทุยาน

แห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี 0 28,905,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมการผลติและธุรกจิฮาลาล รายการ 0 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการบริหารจดัการขบัเคลือ่นเมอืงตน้แบบสามเหลีย่ม

 ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 0 14,424,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมและพฒันานกัธุรกจิรุ่นใหม่ 0 4,650,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการขยายผลการพฒันาหมู่บา้น/ชมุชนเขม้แขง็ ม ัน่คง

 ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 0 37,463,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมศกัยภาพการท่องเที่ยวสามเหลีย่ม

เศรษฐกจิม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 0 9,128,700                    

การพฒันาการศึกษา 12,202,200                

งบรายจ่ายอื่น 12,202,200                

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 0 7,202,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 0 5,000,000                    
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การพฒันาศาสนา ศิลปและวฒันธรรม 404,109,600              

งบอดุหนุน 313,800,600              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 313,800,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนแก่องคก์รศาสนาอสิลามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2496 313,800,600                 

งบรายจ่ายอื่น 90,309,000                

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา รายการ 0 5,269,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมคนดมีคุีณธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ไปประกอบพธิฮีจัญ ์ปฏบิตัิธรรมและศึกษาแหลง่สงัเวชนียสถาน 0 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาและนนัทนาการ รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพชวีติกลุม่ชาติพนัธุม์านิ (โอรงั อสั

ล)ี จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 2,040,000                    

โครงการเสริมสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจทีด่ี 503,253,200              

การเพิม่ประสทิธภิาพภาครฐัและการขบัเคลือ่นนโยบาย 48,153,200                

งบรายจ่ายอื่น 48,153,200                

รายการระดบัที1่: โครงการบริหารจดัการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตัิการจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 0 29,738,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที่รฐัและ

บุคลากรที่ปฏบิตัิงานในการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 18,414,900                   

การสรา้งความเขา้ใจท ัง้ในและต่างประเทศรวมท ัง้แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้โดยสนัตวิธิี 455,100,000              

งบรายจ่ายอื่น 455,100,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบสบื

เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 280,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการสานสมัพนัธส์รา้งความเขา้ใจภายในและ 0 20,044,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการการประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความเขา้ใจและสรา้ง

ทศันคติที่ดใีนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ รายการ 0 37,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมและเสริมสรา้งความ

เขม้แขง็ใหก้บัเครือขา่ยภาคประชาสงัคม องคก์รเอกชน และภาคประชาชน 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นนโยบายพูดคุยสนัติสุขไปสู่การปฏบิตัิ

อยา่งเป็นรูปธรรม รายการ 0 18,800,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการสนบัสนุนกลุม่ผูร่้วมสรา้งสนัติสุขในระดบัอ าเภอ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการสรา้งความเขา้ใจต่อนโยบายการแกป้ญัหาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 0 14,256,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการค่ายกฬีาเสริมสรา้งความเขา้ใจจงัหวดัชายแดน 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคมใน

การแกไ้ขปญัหา และพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 50,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 73,646,700                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 73,646,700                

การบริหารจดัการบคุลากรภาครฐัเพือ่ขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 73,646,700                

งบบคุลากร 67,492,300                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 47,115,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน อตัรา 124 39,095,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 7 1,134,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) อตัรา 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิ พสร. 51 1,718,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 42 2,604,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัปฏบิตัิงานประจ าส านกังาน

ในพื้นที่พเิศษ (สปพ.) 124 2,492,000                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 20,377,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 91 20,377,000                   

งบด าเนินงาน 6,154,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,154,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 3 1,255,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 124 623,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนพนกังานราชการผูป้ฏบิตัิงาน

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 91 2,610,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 19 850,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 91 815,400                      

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 302,481,100              

การเพิม่ศกัยภาพภาครฐัในการขบัเคลือ่นแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 302,481,100              

การบริหารจดัการเพิม่ประสทิธภิาพภาครฐัและการขบัเคลือ่นนโยบาย 302,481,100              

งบด าเนินงาน 90,933,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 83,127,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 100 4,944,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 13,772,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,143,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 30,296,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาลฟิท์ 0 480,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาด 0 2,340,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 18,576,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบเครือขา่ย 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 0 8,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 440,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 5,025,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสาร 12 ที่น ัง่ คนั 5 1,485,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั  เเบบดบัเบิ้ลเเคบ คนั 23 4,322,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มเเซมครุภณัฑ์ 0 430,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมอาคารส านกังาน 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง คนั 4 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 254,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,050,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,137,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 8,120,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 603,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 635,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 250,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 7,806,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,982,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 620,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 434,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 2,269,200                    

งบลงทนุ 13,268,700                

ครุภณัฑ์ 11,568,700                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,483,200                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตวั 23 116,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี รวมค่าติดต ัง้ ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 32 726,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี รวมค่าติดต ัง้ ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 21 600,600                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ตวั 23 40,100                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,750,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบเครือขา่ยอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูง ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ระบบ 1 5,750,500                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,770,000                    

รายการระดบัที1่: จดัซื้ออปุกรณ์ ระบบโสตทศันูปกรณ์หอ้งประชมุ ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 3,770,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 565,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะชนิดพกพา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 10 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะ แบบเดนิผ่านประตู ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 6 480,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,700,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่หอ้งประชมุอาคารอ านวยการ ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบประปาอาคารอเนกประสงค ์5 ชัน้ ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ระบบ 1 1,200,000                    

งบรายจ่ายอื่น 198,279,300              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนบณัฑติอาสาพฒันามาตุภูมิ 0 196,511,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบราชการและระบบบริหาร

จดัการภาครฐั 0 1,767,500                    

หน่วยงานของศาล 67,098,700                

ส านกังานศาลปกครอง 67,098,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 67,098,700                

ผลงานดา้นการอ านวยความยตุธิรรมทางปกครอง 67,098,700                

เสริมสรา้งระบบการบริหารจดัการองคก์ร 12,554,700                

งบรายจ่ายอื่น 12,554,700                

รายการระดบัที1่:  โครงการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชน

ผูร้บับริการและบุคลากรของศาลปกครองยะลา (ครุภณัฑส์ านกังาน) ต าบล

ท่าสาป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 338,500                      

รายการระดบัที1่: โครงการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชน

ผูร้บับริการและบุคลากรของศาลปกครองยะลา (ครุภณัฑย์านพาหนะและ

ขนส่ง) ต าบลท่าสาป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา คนั 2 10,740,000                   
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รายการระดบัที1่: โครงการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชน

ผูร้บับริการและบุคลากรของศาลปกครองยะลา (ครุภณัฑโ์ฆษณาและ

เผยแพร่) ต าบลท่าสาป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 1,466,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชน

ผูร้บับริการและบุคลากรของศาลปกครองยะลา (ครุภณัฑอ์ืน่ๆ) ต าบลท่าสาป

 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 10,000                        

พจิารณาพพิากษาคดี 54,544,000                

งบรายจ่ายอื่น 54,544,000                

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัส าหรบัศาลปกครองยะลา ต าบล

ท่าสาป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 125,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ส าหรบัศาลปกครองยะลา 

ต าบลท่าสาป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 254,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยสุ  าหรบัศาลปกครองยะลา ต าบล

ท่าสาป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ านกังานส าหรบัศาลปกครองยะลา ต าบลท่าสาป

 อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ชดุ 1 687,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบา้นพกัตุลาการและขา้ราชการศาล

ปกครองยะลา ต าบลท่าสาป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 52,411,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบา้นพกัตุลาการและ

ขา้ราชการศาลปกครองยะลา ต าบลท่าสาป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 938,500                      

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 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 าจงัหวดัยะลา  ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 27,306,400                

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 27,306,400                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 27,306,400                

โครงการการบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาสนามกฬีา 27,306,400                

การบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาสนามกฬีา 27,306,400                

งบลงทนุ 27,306,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,306,400                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,900,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสนามกฬีาจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตงนอก อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 26,900,000                   

ค่าควบคุมงาน 406,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งสนามกฬีาจงัหวดัยะลา ต าบลสะ

เตงนอก  อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 406,400                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 391,957,300               

จงัหวดัยะลา 262,370,800              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 262,370,800              

การพฒันาดา้นสงัคม 37,836,400                

พฒันาและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจงัหวดัยะลา 16,240,000                

งบด าเนินงาน 16,140,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,140,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 8,514,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 8,514,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 166,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,807,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 29,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,497,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 40,000                        

งบลงทนุ 100,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: สรา้งโรงเรือนผลติหมกัปุ๋ ย ขนาด 4.00 X 6.00 เมตร แห่ง 1 100,000                      

ส่งเสริมทกัษะชวีติเดก็ดอ้ยโอกาสเพือ่พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 1,277,600                 

งบด าเนินงาน 1,277,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,277,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,277,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,277,600                    

ผูสู้งอายจุงัหวดัยะลามคุีณภาพชวีติทีด่ใีนเมอืงน่าอยู่ 2,270,000                 

งบด าเนินงาน 2,270,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,270,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 913,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 913,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 130,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 40,000                        

จดัทีด่นิเอกชนเพือ่แกไ้ขปญัหาผูบ้กุรุกทีด่นิสาธารณประโยชน์ 5,750,000                 

งบลงทนุ 5,750,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,750,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 700,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดั

ยะลา ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร แห่ง 1 700,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบน า้บาดาลพรอ้มอาคารระบบน า้ประปา หมู่ที่ 8

 ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 1,650,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 400,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนหนิลูกรงับดอดั  หมู่ที่ 8 ต าบลกาบงั อ าเภอ

กาบงั จงัหวดัยะลา กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร สายทาง 1 400,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัสภาพพื้นที่ที่อยู่อาศยัเน้ือที่ประมาณ 15 ไร่   หมู่ที่ 8

 ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่ลาดชนั เน้ือที่

ประมาณ 90 ไร่  หมู่ที่ 8 ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 2,250,000                    

ช่วยนอ้งพกิารถงึบนัไดบา้น 1,798,800                 

งบด าเนินงาน 1,798,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,798,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 208,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมันาและฝึกอบรม 0 646,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 646,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 635,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 310,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 325,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 308,000                      

ลูกเกดิรอดแมป่ลอดภยัจงัหวดัยะลา 1,500,000                 

งบด าเนินงาน 1,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,500,000                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการจงัหวดัยะลา 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 10,000,000                

ก่อสรา้งฝายชะลอน า้เพือ่รกัษาความชุ่มชื้นของป่าตน้น า้ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายชะลอน า้ แห่ง 28 10,000,000                   

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 102,722,700              

พพิธิภณัฑผ์งัเมอืงยะลา 80,000,000                

งบลงทนุ 80,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารพพิธิภณัฑผ์งัเมอืงยะลา โครงสรา้งคอนกรีต

เสริมเหลก็ ความสูง 3 ชัน้ ในพื้นที่อทุยานเฉลมิพระเกยีรติ ศูนยก์ฬีาและ

นนัทนาการ เทศบาลนครยะลา อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา พรอ้ม แห่ง 1 80,000,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04950000 จงัหวดัยะลา

เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่ความม ัน่คงในพื้นที่ 9,894,000                 

งบลงทนุ 9,894,000                 

ครุภณัฑ์ 9,894,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 9,894,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบกลอ้งสแกนส่องใตท้อ้งและป้ายทะเบยีน

รถยนตพ์รอ้มระบบจดัเกบ็ขอ้มูล ระบบ 1 9,894,000                    

เสริมสรา้งภาพลกัษณ์จงัหวดัยะลา 12,828,700                

งบด าเนินงาน 12,828,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,828,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,828,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานสมโภชหลกัเมอืงและงานกาดชาด 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมผลไมแ้ละของดเีมอืงยะลา 0 3,595,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมากจิกรรมการแขง่ขนัเรือ 5 ฝีพาย 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานถนนสายวฒันธรรม วถิไีทยวถิถีิน่ 0 3,633,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถิน่ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเบกิฟ้ารามนั 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลพชืผลทางการเกษตร และ

วฒันธรรมอ าเภอกาบงั 0 500,000                      

การพฒันาดา้นเกษตร 83,811,700                

พฒันาโครงขา่ยคมนาคมเพือ่รองรบัการเกษตร 22,608,000                

งบลงทนุ 22,608,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,608,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 22,608,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายคลองส่งน า้ - บา้น

ตนัหยง หมู่ที่ 2 ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 1.450 กโิลเมตร สายทาง 1 5,442,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นบาลอ - บา้นสุ

เป๊ะบอืแนบอืแต หมู่ที่ 3 - 4 ต าบลบาลอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา กวา้ง 

5.00 - 6.00 เมตร ยาว 1.260 กโิลเมตร สายทาง 1 7,656,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นกหุมงั หมู่ที่ 5 

ต าบลบนันงัสตา อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา กวา้ง 5.00 เมตร ยาว สายทาง 1 9,510,000                    

ปรบัปรุงระบบส่งน า้เพือ่สนบัสนุนทเุรียน 33,000,000                

งบลงทนุ 33,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 33,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายบา้นไอลแีป ต าบลแม่หวาด 

อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา แห่ง 1 15,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายบา้นตน้ม่วง ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอ

บนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 17,500,000                   

เพิม่ศกัยภาพดา้นการตลาดสนิคา้เกษตร - เกษตรแปรรูปจงัหวดัยะลาและเชื่อมโยง

การคา้ในประเทศไปยงัตลาดต่างประเทศ 2,578,000                 

งบด าเนินงาน 2,578,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,578,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,578,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงสนิคา้ 0 1,778,000                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัฝึกอบรมนกัการตลาดประจ าต าบลที่มี

สนิคา้เกษตร - แปรรูป 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดตามประเมนิผลและก าหนดทศิทางการ

พฒันาในอนาคต 0 600,000                      

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัการเกษตรตามแผนชมุชน 22,951,900                

งบลงทนุ 22,951,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,951,900                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,951,900                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายจอลอง  หมู่ที่ 4 

ต าบลกรงปินงั อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 500.00 สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายตะโละกูดง  อ าเภอ

กรงปินงั จงัหวดัยะลา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.100 กโิลเมตร สายทาง 1 3,951,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบาตูฮาปา หมู่ที่ 9 

ต าบลกรงปินงั อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.100 สายทาง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบอืเจาะยอืรา หมู่ที่ 1

 ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.000 สายทาง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นอเุป หมู่ที่ 9 

ต าบลกรงปินงั อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1.500 

กโิลเมตร สูง 4.00 เมตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเตราะกูหยดี หมู่ที่ 3

 ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1.061 กโิลเมตร สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายสะบาลงับา้นราโมง 

หมู่ที่ 5 ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 655.00 สายทาง 1 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายประชาธปิตัยถ์งึรวม

วทิย ์บริเวณแยกถนนรวมวทิย ์ไปทางทศิตะวนัตก ต าบลเบตง อ าเภอเบตง 

จงัหวดัยะลา ยาว 306.00 เมตร สายทาง 1 3,000,000                    

พฒันาผลติภณัฑสุ์ขภาพและความงามจากกลว้ยหนิตวับง่ชี้ทางภูมศิาสตรจ์งัหวดัยะลา

เพือ่เพิม่มลูค่า 2,673,800                 

งบด าเนินงาน 1,923,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,923,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,413,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,413,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

งบลงทนุ 750,000                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 250,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑใ์นการเตรียมต ารบั ชดุ 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการเตรียมต ารบัใหไ้ดม้าตรฐาน 

GMP (Good Manufacturing Practice)ชมุชนพื้นที่ปลูกกลว้ยหนิ อ าเภอ

บนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 500,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 28,000,000                
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พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละวฒันธรรม 28,000,000                

งบลงทนุ 28,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ท่าเรือ - ป่าเด็ง หมู่ที่ 4 

ต าบลแม่หวาด  อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.215 สายทาง 1 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 8,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันอ่์างเกบ็น า้บา้นไบกอ์นัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ บา้นไบก ์หมู่ที่ 5 ต าบลบุด ีอ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันน์ า้ตกสุขทาลยั บา้นตลาดนิคม หมู่ที่ 6 

ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 1,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเขา้หมู่บา้นจฬุาภรณ์พฒันา 9 ตอนที่ 2 

ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 900.00 สายทาง 1 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,700,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวถ า้บาตูฆอ บา้นบาตูฆอ ต าบล

กรงปินงั อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวน า้ตก ตชด. บา้นภกัด ีต าบลเขือ่น

บางลาง อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา แห่ง 1 8,700,000                    

กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 129,586,500              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 129,586,500              

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 72,209,500                

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติดา้นการเกษตร 39,709,500                

งบด าเนินงาน 39,709,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 39,709,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร สมัมนาและฝึกอบรม 0 33,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมันาและฝึกอบรม 0 797,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 797,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ 0 429,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 54,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 285,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,150,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดัเกบ็ขอ้มูล พรอ้มจดัท าและ

ปรบัปรุงระบบฐานขอ้มูลเกษตรกรเพือ่การประชาสมัพนัธ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการปรบัพื้นที่เพือ่จดัท าแปลงเรียนรูก้าร

ส่งเสริมการปลูกพชืหลงัจากการท านา 0 2,960,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการปรบัพื้นที่เพือ่จดัท าแปลงเรียนรูก้าร

ส่งเสริมการปลูกพชืสมนุไพร 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถบสัปรบัอากาศ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเกษตร 0 34,300,000                   

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการเกษตร 32,500,000                

งบลงทนุ 32,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,500,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 32,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายบา้นคลองชรินทร ์พรอ้มระบบส่งน า้  

ต าบลอยัเยอรเ์วง  อ าเภอเบตง  จงัหวดัยะลา แห่ง 1 16,500,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายบา้นไตต๋ง พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลธารน า้

ทพิย ์ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 16,000,000                   

โครงการดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 52,377,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วในกลุ่มจงัหวดั 35,747,000                

งบลงทนุ 35,747,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,747,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,960,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคบ์า้น กม.7 (ตอน 2) เพือ่การ

ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 9,960,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,474,000                    

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ทางขึ้นจดุชมววิเขานาง

แกว้ หมู่ที่ 4 บา้นปอเยาะ  ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 0.385 กโิลเมตร สายทาง 1 1,474,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 24,313,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายเสน้เลยีบแม่น า้ปตัตานี เพือ่การ

ท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ ์หมู่ที่ 1 เชือ่มต่อหมู่ที่ 3  ต าบลท่าสาป อ าเภอเมอืง

ยะลา จงัหวดัยะลา ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 3.650 กโิลเมตร สายทาง 1 14,313,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสวนสุขภาพ ร.9 บริเวณสวนสาธารณะเบตง 

ระยะที่ 2 ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แห่ง 1 10,000,000                   

ส่งเสริมกจิกรรมการทอ่งเทีย่วและกจิกรรมต่อเน่ืองกลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 16,630,000                

งบด าเนินงาน 16,630,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,630,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,630,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดังานส่งเสริมกจิกรรมเทศกาล ๓ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดังานกระตุน้การส่งเสริมเศรษฐกจิ

ฐานรากในตลาดชมุชน 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดังานมหกรรมท่องเที่ยวอเมซิง่เบตง 0 4,850,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดังานมหกรรมท่องเที่ยวมนตเ์สน่ห์ 0 4,780,000                    

โครงการพฒันาดา้นสงัคม 5,000,000                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    


