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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 8,326,580,360            

จงัหวดันราธิวาส 8,326,580,360            

ส านักนายกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลาโหม 741,163,800               

กองทพัเรือ 716,828,100              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 716,828,100              

โครงการการแกไ้ขปญัหาความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 716,828,100              

การแกไ้ขปญัหาการก่อความไมส่งบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 716,828,100              

งบรายจ่ายอื่น 716,828,100              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งก าลงักองทพั 0 207,669,100                 

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งยทุโธปกรณ์ 0 207,669,100                 

รายการระดบัที3่: ทร.1101 0 207,669,100                 

รายการระดบัที1่: ทร.310 บาท 0 509,159,000                 

กองบญัชาการกองทพัไทย 24,335,700                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 24,335,700                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 24,335,700                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 19,711,600                

งบลงทนุ 19,711,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,711,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,711,600                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลฆอ

เลาะ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส กม. 1.95 6,479,100                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลฆอเลาะ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส กม. 1.22 3,387,500                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลฆอ

เลาะ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส กม. 3.59 4,984,800                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลกายู

คละ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส กม. 3.5 4,860,200                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 4,624,100                 

งบลงทนุ 4,624,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,624,100                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 4,624,100                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลฆอเลาะ อ าเภอแวง้ จงัหวดั แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลฆอเลาะ อ าเภอแวง้ จงัหวดั แห่ง 1 409,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลฆอเลาะ อ าเภอแวง้ จงัหวดั แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลฆอเลาะ อ าเภอแวง้ จงัหวดั แห่ง 1 409,300                      

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

04960000 จงัหวดันราธิวาส



2 / 138

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ี

จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 409,300                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค   ต าบลฆอเลาะ 

อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 246,200                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค  ต าบลฆอเลาะ 

อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 246,200                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค  ต าบลฆอเลาะ 

อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 246,200                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค  ต าบลฆอเลาะ 

อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 246,200                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค  ต าบลฆอเลาะ 

อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 246,200                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค  ต าบลฆอเลาะ 

อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 246,200                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค  ต าบลฆอเลาะ 

อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 246,200                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค  ต าบลฆอเลาะ 

อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 246,200                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค  ต าบลฆอเลาะ 

อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 246,200                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลสุไหงปาด ี

อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 246,200                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค  ต าบลสุไหงปาด ี

อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 246,200                      

กระทรวงการคลงั 7,709,400                 

กรมศุลกากร 6,895,400                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 6,895,400                 

โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 6,895,400                 

การพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 6,895,400                 

งบลงทนุ 6,895,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,895,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,895,400                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยัและบา้นพกัขา้ราชการ

 ด่านศุลกากรตากใบ   ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 6,895,400                    

กรมสรรพากร 814,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก คนั 1 814,000                      

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 23,426,900                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 247,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 247,500                   
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นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 247,500                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 247,500                   

งบด าเนินงาน 236,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 236,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

แบบดบัเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี)ี ส านกังาน

การท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดันราธวิาส คนั 1 236,100                      

งบลงทนุ 11,400                     

ครุภณัฑ์ 11,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 11,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานระดบั 3-6 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส ตวั 2 6,400                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานระดบั 7 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส ตวั 1 5,000                         

กรมพลศึกษา 8,179,400                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 8,179,400                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาการกฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 8,179,400                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการออกก าลงักาย กฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 8,179,400                 

งบลงทนุ 8,179,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,179,400                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,179,400                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสนามกฬีาอ าเภอ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 8,179,400                    

กรมการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 15,000,000                

โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

พฒันาระบบความปลอดภยัและการใหบ้ริการนกัทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการสถานีต ารวจท่องเที่ยว ต าบล

บางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 15,000,000                   

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 4,900,400                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 2,547,400                 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 460,000                   

โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาศกัยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 460,000                   

ช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 460,000                   

งบด าเนินงาน 460,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 460,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 250,000                      

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   
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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 180,000                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 180,000                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 180,000                   

งบลงทนุ 180,000                   

ครุภณัฑ์ 180,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั

นราธวิาส  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 180,000                      

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 915,500                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 915,500                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 915,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 915,500                   

งบลงทนุ 915,500                   

ครุภณัฑ์ 155,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองสุคิริน จงัหวดันราธวิาส  ต าบลมาโมง อ าเภอ

สุคิริน จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 35,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ นิคมสรา้งตนเองสุคิริน จงัหวดั

นราธวิาส  ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 15,000                        



5 / 138

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  นิคมสรา้งตนเองสุคิริน 

จงัหวดันราธวิาส  ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  นิคมสรา้งตนเองสุคิริน 

จงัหวดันราธวิาส  ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 11,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 760,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 760,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงนาขา้วข ัน้บนัได นิคมสรา้งตนเองสุคิริน จงัหวดั

นราธวิาส  ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 760,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 1,437,500                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,437,500                 

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 1,437,500                 

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 1,437,500                 

งบลงทนุ 1,437,500                 

ครุภณัฑ์ 1,437,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 36,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้สื้อผา้เหลก็ 2 บาน 3 ฟตุ มคี ัน่กลาง สถานสงเคราะห์

เด็กชายนราธวิาส  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 5 36,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

สถานสงเคราะหเ์ด็กชายนราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 113,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถาน

สงเคราะหเ์ด็กชายนราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก สถาน

สงเคราะหเ์ด็กชายนราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงนอนพรอ้มที่นอนผูร้บับริการ ขนาด 3.5 ฟตุ สถาน

สงเคราะหเ์ด็กชายนราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 10 80,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 830,985,500               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 17,000                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 17,000                     

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 17,000                     

งบลงทนุ 17,000                     

ครุภณัฑ์ 17,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ี ต าบลบางนาค   อ าเภอเมอืงนราธวิาส  จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 17,000                        

กรมชลประทาน 753,320,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 292,334,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 31,484,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 31,484,000                

งบลงทนุ 31,484,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,484,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 12,500,000                   
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รายการระดบัที1่: ระบบเกบ็กกัน า้ พระต าหนกัทกัษณิราชนิเวศน ์ต าบลกะลุ

วอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 12,500,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 18,984,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคูระบายน า้พระต าหนกัทกัษณิราชนิเวศน ์ต าบล

กะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบโครงการจดัหา

น า้สนบัสนุนหมู่บา้นจฬุาภรณ์ฯ 12 อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลสุคิริน 

อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 1,220,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้โครงการจดัหาน า้สนบัสนุนฟารม์

ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ บา้นตอหลงั ต าบล

ตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 810,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบโครงการจดัหา

น า้ใหโ้รงเรียนธญัธารวทิยา อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลสุไหงปาด ี

อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส รายการ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบโครงการฝาย

ไอรกู์บู อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ี รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบโครงการจดัหา

น า้ช่วยเหลอืพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 2 บา้นบาโงตือบู อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลกายูคละ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบโครงการฝาย

บา้นไอกาเปาะ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน รายการ 0 2,870,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบโครงการ

ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายบา้นบราแง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลรือ

เสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ทางเขา้อ่างเกบ็น า้ใกลบ้า้น อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกะลวุอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 584,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดันราธวิาส รายการ 0 3,000,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 260,850,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 260,850,000              

งบลงทนุ 260,850,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 260,850,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 260,850,000                 

รายการระดบัที1่:  ถนนลาดยางภายในหวังาน ปตร.พรุบาเจาะ โครงการพรุ

บาเจาะ-ไมแ้ก่น อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง 1.215 กม. รายการ 0 4,850,000                    

รายการระดบัที1่:  ซอ่มแซมถนนคนัคลองน า้แบ่ง (สายบา้นโตะ๊เหม - กูจ า) 

ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง 2.233 กม. รายการ 0 9,950,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนลาดยางทรบ.ท่าพรุตอนบน ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอ

ตากใบ จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง 0.450 กม รายการ 0 2,030,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนภายในบริเวณหวังาน (โตะ๊แดง) โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก ต าบลโฆษติ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนภายในหวังานฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 

(ปูยู) โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ 

จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง 1.350 กม. รายการ 0 4,350,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองระบายน า้ปะลกุา-โคกยาง ต าบลโฆษติ 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง 2.500 กม. รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองระบายน า้สาย 4 ฝัง่ซา้ย ระยะ 1 ต าบลมู

โนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง 4.900 กม. รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองระบายน า้สาย 4 ฝัง่ขวา ระยะ 1 ต าบลมู

โนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง 4.900 กม. รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายซอย ภายในหมู่บา้นปศุสตัว-์เกษตรมู

โนะอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลโฆษติ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

ระยะทาง 4.148 กม. รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองระบายน า้สาย 11 ฝัง่ขวา  ต าบลพร่อน 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง 3.710 กม. รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองระบายน า้สาย 4 ฝัง่ขวา ระยะ 2 ต าบล

นานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง 2.400 กม. รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่:  ถนนลาดยางคนัคลองเกาะโละ๊โหนด (สนบัสนุนเกษตร

แปลงใหญ่) ต าบลบางขนุทอง อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง รายการ 0 3,800,000                    

รายการระดบัที1่:  ถนนลาดยางคนัคลองยูโย 1ซ-สายใหญ่ที่ 1 ต าบลบาง

ขนุทอง อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง 2.391 กม. รายการ 0 7,800,000                    

รายการระดบัที1่:  ถนนลาดยางคนัคลองบางเตย ต าบลบางขนุทอง อ าเภอ

ตากใบ จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง 3.842 กม. รายการ 0 14,870,000                   

รายการระดบัที1่:  ถนนลาดยางคนัคลองน า้เปรี้ยว ต าบลบางขนุทอง อ าเภอ

ตากใบ จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง 3.563 กม. รายการ 0 14,000,000                   

รายการระดบัที1่:  ถนนลาดยางคนัคลองโคกไผ-่น า้เปรี้ยว ต าบลพร่อน 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง 3.330 กม. รายการ 0 13,200,000                   

รายการระดบัที1่:  ถนนลาดยางคนัคลองระบายน า้ตอหลงัสาย 3 ต าบลไพร

วนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง 2.251 กม. รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่:  ถนนลาดยางคนัคลองส่งน า้สายใหญ่สถานีสูบน า้ ตอนตอ

หลงั ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง 4.303 กม. รายการ 0 13,600,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองระบายน า้สายที่ 5 ฝัง่ซา้ย-ฝัง่ขวา ต าบล

โฆษติ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส  ระยะทาง 9.600 กม. รายการ 0 15,400,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ที่ 1(โคกกูแว) ฝัง่ซา้ย 

ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส  ระยะทาง 5.000 กม. รายการ 0 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนลาดยางภายในโครงการฟารม์ตวัอยา่งตาม

พระราชด าริ โคกปาฆาบอืซา ต าบลกะลวุอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั

นราธวิาส  ระยะทาง 2.800 กม. รายการ 0 5,800,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 400,212,800              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 263,197,800              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 263,197,800              

งบลงทนุ 263,197,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 263,197,800                 

ค่าส ารวจออกแบบ 11,486,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 17 จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 11,486,200                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 151,161,600                 

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบโครงการจดัหาน า้ให ้

ราษฎรบา้นอาแนโตะ๊อแีต อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลบองอ อ าเภอระ รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบโครงการฝายโรงเรียน

ชมุชนสหพฒันา อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ รายการ 0 7,318,000                    
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รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้ฝายบา้นไอรก์าบู 2 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน 

จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ตอนปิเหลง็ 1 ต าบลมะรือโบออก 

อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบโครงการฝายบา้นไอรบ์อื

แต ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 13,445,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 497,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 72,457,800                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา (FTO) ในเกาะสะทอ้น  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ที่ 2/1 โคกกูแว  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารและเครื่องกวา้นบานระบาย ทรบ.ปาก

คลองปลกัปลา-โตะ๊แดง กม.2+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก

 ต าบลโฆษติ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายอาคารต่างๆ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก  จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 3,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบมอเตอรไ์ฟฟ้า ร ัว้และทุ่นลอยรอกนั

สวะ.สถานีสูบน า้โคกกูแว  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก ต าบลพ

ร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ประกอบคนัก ัน้น า้แม่น า้โก-ลก จ านวน 

3 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ รายการ 1 1,150,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองระบายน า้สาย 2  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ประกอบคนัคลองระบายน า้สาย 14 ฝัง่

ซา้ย กม.0+550  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก ต าบลพร่อน 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ประกอบคนัก ัน้น า้รอบเกาะสะทอ้น กม.

13+180  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอ

ตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ประกอบคนัคลองระบายน า้สาย 14 ฝัง่

ซา้ย กม.3+520  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก ต าบลพร่อน 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัก ัน้น า้คลองระบายน า้มูโนะฝัง่ขวา กม. 

11+200-12+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก ต าบลโฆษติ 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาชลประทาน  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้ป่าหวาย-โคกสะตอ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั รายการ 1 2,073,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้.สถานีสูบน า้บางนรา 30  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จงัหวดั รายการ 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้ ระบบส่งน า้ตอนเกาะสวาด  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ รายการ 1 680,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.บางนราตอนลา่ง

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ รายการ 1 1,518,800                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย น า้ตกอดัน า้คลอง

ระบายน า้กรุงัยามาพรอ้มคนัคลองระบายน า้  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,995,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเปลีย่นลวดสลงิยกบาน ปตร.ตอนบน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืง รายการ 1 3,118,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ คลองระบายน า้สายใหญ่ที่ 1 

ตอนตอหลงั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลไพรวนั อ าเภอ รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ คลองระบายน า้สายใหญ่ที่ 2 

ตอนตอหลงั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลไพรวนั อ าเภอ รายการ 1 1,350,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ คลองระบายน า้สายใหญ่ที่ 3 

ตอนตอหลงั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลไพรวนั อ าเภอ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้บา้นก าแพง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลกะลวุอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั รายการ 1 1,550,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ โครงการจดัหาน า้ บา้นโคกตราด

 - โคกเนียง จ านวน 2 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา 

ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 3,150,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคนัคลองระบายน า้ ป่าหวาย-โคก

สะตอ กม.2+420  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลสุไหงปาดี

 อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,890,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดขา้มคลองระบายน า้บา้นบาวง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลบางขนุทอง อ าเภอตากใบ รายการ 1 544,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้.สถานีสูบน า้บางนรา 31  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ รายการ 1 1,790,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.บา้นทุ่งเกร็ง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,256,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้ 1ซ-สายใหญ่ ตอนกูจ า 

กม.0+550  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลกะลวุอ อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,480,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคนัคลองระบายน า้ ป่าหวาย-โคก

สะตอ กม.0+770  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลสุไหงปาดี

 อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,715,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.บา้นโคก  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,755,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคนัคลองระบายน า้นากอ จ านวน 2 

แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลบางปอ อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,895,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อรบัน า้พรุกาบแดงสาย 2 จ านวน 3 แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ รายการ 1 1,325,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อรบัน า้พรอ้มคนัก ัน้น า้โคกตราด-โคกเนียง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ รายการ 1 1,420,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองบา้นก าแพง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลกะลวุอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั รายการ 1 1,820,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้ 2ซ-สายใหญ่ ตอนพรุกาบ

แดง กม.1+680  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลไพรวนั 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 2,650,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้บา้นพรุกาบแดง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,770,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้ 1ซ-สายใหญ่ ตอนกูจ า 

กม.0+900  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลกะลวุอ อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,480,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคนัคลองระบายน า้กูจ า สายใหญ่ที่ 2 

จ านวน 4 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลไพรวนั 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,863,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารควบคุมและรัว้ ปตร.น า้แบ่ง  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานนราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการ

ฝายไอรม์อืเซ  โครงการชลประทานนราธวิาส ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 28,443,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้พรุบา

เจาะสายที่ 3/1 3/2 3/3  โครงการชลประทานนราธวิาส ต าบลบาเระใต ้

อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้ปิ

เหลง็สายที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลมะรือโบออก 

อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 2,210,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้สาย 

16  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้พรุ

กาบแดงสายซอยที่ 1 - สายใหญ่ที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบาง

นรา ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้ปิ

เหลง็สายที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลมะรือโบออก 

อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้สาย 6

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้พรุ

กาบแดงสายใหญ่ที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลไพร

วนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 683,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้พรุบา

เจาะสายที่ 4  โครงการชลประทานนราธวิาส ต าบลบาเระใต ้อ าเภอบา รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้ป่า

หวาย-โคกสะตอ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลสุไหงปาด ี

อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส รายการ 0 1,485,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้ปิ

เหลง็สายที่ 5  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลมะรือโบออก 

อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 2,110,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้สาย

ใหญ่ที่ 1 ตอนเกาะสวาด  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา ต าบล

ไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 1,220,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้พรุ

กาบแดงสายซอยที่ 1 - สายใหญ่ที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบาง

นรา ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 2,035,000                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 100,550,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้ใกลบ้า้น (จดัหาน า้เพือ่การเกษตรสะ

ปียอ) ระยะที่ 2 ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 6,800,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้บา้นปะดาดอ ระยะ 5 ต าบลนานาค อ าเภอตาก

ใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 12,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มสถานีสูบน า้ขนาดเลก็บา้นคีรี ต าบลกะลุ

วอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้และอาคารประกอบบา้นโคกกลาง ระยะที่ 2 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มสถานีสูบน า้ขนาดเลก็บางนรา 12 ต าบล

บางขนุทอง อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ปากคลองระบายน า้พรุบาเจาะสายใหญ่ 

โครงการพรุบาเจาะ-ไมแ้ก่น อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลบาเระใต ้

อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: คนัคลองผนัน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าคลองยะกงัพรอ้ม

อาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ-ไมแ้ก่น อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 27,750,000                   

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 58,465,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 20,000,000                   

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

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นจาแบดูวอ พรอ้มระบบส่งน า้  ต าบลเอราวณั 

อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 20,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบงึบอม ิ พรอ้มอาคารประกอบ  ต าบลรือเสาะ 

อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 25,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 13,465,000                

งบลงทนุ 13,465,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,465,000                   

ค่าที่ดนิ 13,465,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 17 จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 3,465,000                    

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 78,550,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 78,550,000                

งบลงทนุ 78,550,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 78,550,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 78,550,000                   

รายการระดบัที1่: คนัก ัน้น า้นิคมสหกรณ์ปิเหลง็ พรอ้มอาคารประกอบ ระยะ

ที่ 2 ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส 0 17,050,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้คลองละหา ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาด ี

จงัหวดันราธวิาส 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทรบ ประกอบคนัก ัน้น า้สายที่ 2 ต าบลโฆษติ อ าเภอตาก

ใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อระบายคลองระบายน า้สายที่ 16 ต าบลปูโยะ 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 10,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองระบายน า้ปลกัปลา-โคกกระท่อม   ต าบลพ

ร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองคู่ขนานคลองปาเสมสั พรอ้มอาคารประกอบ

ระยะที่ 2 ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ป้องกนัตลิง่คนัคลองมูโนะฝัง่ขวา กม.14+550 และ 

15+150  ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 0 11,500,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 39,000,000                

โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 39,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิภาคใตช้ายแดน 39,000,000                

งบลงทนุ 39,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 39,000,000                   

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้และการระบายน า้ตอนกูจ า

 ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการป้องกนัน า้ท่วมศูนยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรติ์ฯ

 สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ พระบรมราชนีินาถ ต าบลกะลวุอ อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ท่อระบายน า้คลองพระยากาเด็ง โครงการพรุบาเจาะ-ไม ้

แก่น อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 21,773,200                

การจดัการน า้ชลประทาน 21,773,200                

การจดัการงานชลประทาน 21,773,200                

งบลงทนุ 21,773,200                

ครุภณัฑ์ 721,000                      

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 721,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 17 ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 721,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,052,200                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาโก-ลก ต าบลโฆษติ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั รายการ 0 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 13,652,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 11,418,200                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองระบายน า้สายใหญ่ .โครงการ

ชลประทานนราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 491,700                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองระบายน า้สายซอย โครงการ

ชลประทานนราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั รายการ 0 520,100                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานนราธวิาส ต าบล

โคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 936,200                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางนรา  จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 4,118,200                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาพื้นที่ชลประทาน (มูโนะ,โตะ๊แดง,ปูยู) .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 2,372,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ ส านกังานชลประทานที่ 17 ต าบลกะลุ

วอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานนราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั รายการ 0 780,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางนรา

  จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้พื้นที่ชลประทาน (มูโนะ,โตะ๊แดง,ปูยู) .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 2,234,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายน า้พรุบาเจาะสายที่ 2 .

โครงการชลประทานนราธวิาส ต าบลบาเระใต ้อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั รายการ 0 385,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างวทิยาลยัเกษตรกรรม .โครงการ

ชลประทานนราธวิาส ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณ ปตร.ตอนบน โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางนรา ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคนัก ัน้น า้โคกยาง-ท่าแพรก .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาโก-ลก ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายน า้ศรีพงนั-ตะเหลยีง .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโก-ลก ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ รายการ 0 132,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคนัก ัน้น า้โตะ๊แดง-นานาค .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาโก-ลก ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 132,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองผนัน า้ .โครงการชลประทานนราธวิาส

 ต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส รายการ 0 165,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาภายในบริเวณที่ท  าการส านกังาน

บา้นพกั ส านกังานชลประทานที่ 17 ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายในหวังานบา้นพกั โครงการ

ชลประทานนราธวิาส ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั รายการ 0 2,000,000                    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 4,512,200                 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4,512,200                 

โครงการเสริมสรา้งการบริหารการเงนิแก่สมาชกิสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 4,512,200                 

ฝึกอบรมการบริหารการเงนิแก่สมาชกิสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 4,512,200                 

งบด าเนินงาน 4,512,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,512,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 78,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 10 900,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่โครงการ คน 10 900,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,533,400                    

กรมประมง 1,541,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 860,100                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 860,100                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 860,100                   

งบลงทนุ 860,100                   

ครุภณัฑ์ 860,100                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีต าบลศาลาใหม่ อ าเภอ

ตากใบ จงัหวดันราธวิาส คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 28,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ 

จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ

 จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 781,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กโิลวตัต ์พรอ้มค่าขนส่ง

และค่าติดต ัง้ ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 781,100                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 681,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 681,000                   

สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 681,000                   

งบลงทนุ 681,000                   

ครุภณัฑ์ 681,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 662,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น

 2 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab)  ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ คนั 1 662,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ 

จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 19,000                        

กรมปศุสตัว ์ 11,483,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 260,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 260,000                   

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดน 260,000                   

งบลงทนุ 260,000                   

ครุภณัฑ์ 260,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กโิลวตัต ์ต าบลปาเสมสั 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 260,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 7,861,000                 

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสตัว ์ 7,861,000                 

ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพดา้นการเกษตรสามเหลีย่มม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 7,861,000                 

งบลงทนุ 7,861,000                 

ครุภณัฑ์ 7,861,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัลอ้ยางขนาด 74 แรงมา้ ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ

 จงัหวดันราธวิาส คนั 1 1,350,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 6,061,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารทเีอม็อาร ์ขนาด 8 ลบ.ม ต าบลไพรวนั 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่จ่ายหญา้ ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดั เครื่อง 1 986,000                      

รายการระดบัที1่: เครี่องยนตด์เีซลแบบสูบเดยีว พรอ้มปัม๊น า้แบบหอยโขง่ 

ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 125,000                      



15 / 138

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส คนั 2 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจอุาหารสตัวร์ะบบสุญญากาศแบบ 2 หวับรรจ ุ

ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 1,900,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นที่ได ้ต าบลบางนาค อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 450,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,548,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 2,548,000                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 1,696,000                 

งบลงทนุ 1,696,000                 

ครุภณัฑ์ 1,696,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,696,000                    

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 าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั คนั 2 1,696,000                    

พฒันาอาหารสตัว ์ 820,000                   

งบลงทนุ 820,000                   

ครุภณัฑ์ 820,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 820,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้แหง้ ขนาด 150 เซนติเมตร ต าบลไพรวนั 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้รวมกอง (แบบที่ 2) ต าบลไพรวนั อ าเภอ

ตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 220,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 32,000                     

งบลงทนุ 32,000                     

ครุภณัฑ์ 32,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 16,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 814,000                   

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 814,000                   

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส คนั 1 814,000                      

กรมพฒันาทีด่นิ 48,752,800                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 7,800,000                 

โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 7,800,000                 

ส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 7,800,000                 
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งบลงทนุ 7,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่นารา้งเพือ่ปลูกขา้ว จงัหวดันราธวิาส ไร่ 6000 7,800,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,200,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 1,200,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดันราธวิาส ไร่ 300 1,200,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,961,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 13,961,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 13,825,000                

งบลงทนุ 13,825,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,825,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,825,000                   

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดันราธวิาส กลา้ 2400000 3,960,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดันราธวิาส กลา้ 1000000 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 1300 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก ศูนยศึ์กษาการพฒันาพกิลุทอง 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดันราธวิาส กลา้ 2500000 4,125,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ศูนยศึ์กษาการพฒันาพกิลุทอง

 อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดันราธวิาส กลา้ 1000000 1,020,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 136,000                   

งบลงทนุ 136,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 136,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 136,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดันราธวิาส ไร่ 80 136,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 4,003,400                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,003,400                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,003,400                 

งบลงทนุ 4,003,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,003,400                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,636,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางและซอ่มแซมเสน้ทางล าเลยีง จงัหวดันราธวิาส กม. 15 1,575,000                    

รายการระดบัที1่: ทางเดนิปูบลอ็คคอนกรีต ศูนยศึ์กษาการพฒันาพกิลุทอง 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดันราธวิาส เมตร 26 61,400                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และระบายน า้ จงัหวดันราธวิาส กม. 2 200,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,167,000                    



17 / 138

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดันราธวิาส ไร่ 200 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคากระเบื้องอาคารเฉลมิพระเกยีรติ (หอ้ง

พพิธิภณัฑด์นิ) ศูนยศึ์กษาการพฒันาพกิลุทอง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ หลงั 1 167,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 21,788,400                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,388,400                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,388,400                 

งบลงทนุ 1,388,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,388,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,388,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผดุงมาตร อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมะนงัตายอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลโุบะบอืซา อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสามคัคี อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกายูคละ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลฆอเลาะ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส บ่อ 2 35,600                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 20,400,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 20,400,000                

งบลงทนุ 20,400,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,400,000                   
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 20,400,000                   

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นตอหลงั หมู่ 1 ต าบลตะมะยูง อ าเภอศรี

สาคร จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นยาโตะ๊ หมู่ 6 ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบา

เจาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นบยีหิ ์หมู่ 8 ต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ 

จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นกูวา หมู่ 5 ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาด ี

จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 3,500,000                    

กรมวชิาการเกษตร 3,952,500                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 998,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 998,000                   

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 998,000                   

งบลงทนุ 998,000                   

ครุภณัฑ์ 998,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาส ต าบลสุไหง

โก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 177,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ลี้ยงแมลง ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์แยกไสเ้ดอืนฝอย ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ 

จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เกบ็ตวัอยา่งแมลง ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ 

จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ลี้ยงแมลง ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์แยกไสเ้ดอืนฝอย ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุ

ไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เกบ็ตวัอยา่งแมลง ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุ

ไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ตรวจพชื ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูมสิ าหรบัเกบ็ตวัอยา่ง ต าบลสุไหงโก-ลก 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 30,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,954,500                 

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 2,954,500                 

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 2,954,500                 

งบลงทนุ 2,954,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,954,500                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,954,500                    

รายการระดบัที1่: โรงสูบน า้พรอ้มระบบกรองและหอถงัสูง ต าบลปะลรูุ 

อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 2,954,500                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,383,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,383,000                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 1,383,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 1,383,000                 
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งบลงทนุ 1,383,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,383,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 883,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอเจาะไอรอ้ง 

ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 883,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 993,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 993,100                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 993,100                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 900,100                   

งบลงทนุ 900,100                   

ครุภณัฑ์ 900,100                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 52,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens นิคมสหกรณ์บาเจาะ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส ตวั 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด (เสน้ทแยงมมุ) 150 

น้ิว นิคมสหกรณ์บาเจาะ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั จอ 1 21,800                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 93,000                     

งบลงทนุ 93,000                     

ครุภณัฑ์ 93,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 93,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค

 อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 3 27,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 5,030,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,030,800                 

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 5,030,800                 

บริหารจดัการ 4,994,000                 

งบลงทนุ 4,994,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,994,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,994,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังาน ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันราธวิาส

 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 4,994,000                    

จดัทีด่นิ 36,800                     
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งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดันราธวิาส  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันราธวิาส  ต าบลล าภู อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันราธวิาส  ต าบล

ล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 22,000                        

กระทรวงคมนาคม 1,059,681,200            

กรมเจา้ทา่ 100,000                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

กรมการขนส่งทางบก 7,965,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,595,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 6,595,000                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 6,595,000                 

งบลงทนุ 6,595,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,595,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,420,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอสุไหงโก-ลก ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอรือเสาะ ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 2,210,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,175,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดันราธวิาส สาขาอ าเภอรือ

เสาะ ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 2,175,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู

 อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 606,796,100              
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 64,000,000                

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 64,000,000                

ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 64,000,000                

งบลงทนุ 64,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 64,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายนราธวิาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ กม. 6.173 64,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 285,701,200              

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 49,729,200                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 49,729,200                

งบลงทนุ 49,729,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,729,200                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 49,729,200                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอตอ - ปูตะ๊ จ.นราธวิาส กม. 1.2 24,729,200                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน สะปอม - ปาเสมสั จ. กม. 2.2 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 158,972,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 84,972,000                

งบลงทนุ 84,972,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 84,972,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 84,972,000                   

รายการระดบัที1่: สายแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 42 (ปาลอปาตะ๊) - 

บรรจบทางหลวงหมายเลข 4136 (บา้นทอน) รวมทางเขา้สนามบนินราธวิาส กม. 13.978 84,972,000                   

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง 74,000,000                

งบลงทนุ 74,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 74,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 74,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายนราธวิาส - บ.ปาเซปูเตะ๊ ตอน บ.บุโระ๊บูดอ - บ.ตารอ

 จ.นราธวิาส กม. 7.139 74,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 77,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน มะนงัตายอ - จอืมอ 

จ.นราธวิาส แห่ง 1 30,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 47,000,000                

งบลงทนุ 47,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 47,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4266 ตอน สากอ - บา้นเกยีร ์

ตอน 1 จ.นราธวิาส แห่ง 1 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4266 ตอน สากอ - บา้นเกยีร ์

ตอน 2 จ.นราธวิาส แห่ง 1 30,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 61,000,000                
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โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมใหม้คีวามเชื่อมโยงและมมีาตรฐานท ัง้ทางบก และทาง

อากาศ 61,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 61,000,000                

งบลงทนุ 61,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 61,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 61,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บา้นโคก - สุไหง

โก-ลก จ.นราธวิาส แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 4057 ตอน สุไหงโก-ลก - บู

เกะ๊ตา  (เขตแดนไทย /มาเลเซยี) จ.นราธวิาส แห่ง 1 40,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 177,398,100              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 1,539,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 1,539,000                 

งบลงทนุ 1,539,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,539,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,539,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัช านาญการและช านาญ

การพเิศษ (ระดบั 7-8)  แขวงทางหลวงนราธวิาส จ.นราธวิาส หลงั 1 1,539,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 145,790,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 145,790,000              

งบลงทนุ 145,790,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 145,790,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 145,790,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงนราธวิาส กม. 787 65,190,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน มะนงัตายอ - จอืมอ จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอน ยีง่อ - มะรือโบ จ.นราธวิาส แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน ตะโละ๊หะลอ - ศรีสาคร แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ปูตะ๊ - สะปอม จ.นราธวิาส แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 4115 ตอน สุคิริน - กรือซอ จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน สะปอม - ปาเสมสั ตอน 3 

จ.นราธวิาส แห่ง 1 13,600,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 4271 

ตอน ไอรซ์อืเระ๊ - ไอรต์ากอ จ.นราธวิาส แห่ง 1 3,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 30,069,100                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 30,069,100                

งบลงทนุ 30,069,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,069,100                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,069,100                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน จอืมอ - สุคิริน และ

สายทางหลวงหมายเลข 4241 ตอน สุคิริน - ไอรต์ากอ จ. นราธวิาส แห่ง 2 1,628,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บา้นโคก - สุไหงโก-

ลก ตอน 1 จ. นราธวิาส แห่ง 2 1,628,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บา้นโคก - สุไหงโก-

ลก ตอน 2 จ. นราธวิาส แห่ง 1 4,202,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บา้นโคก - สุไหงโก-

ลก และสายทางหลวงหมายเลข 4323 ตอน ไอรบ์าตู - ปะลรูุ จ. นราธวิาส แห่ง 2 10,000,000                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4058 ตอน ยีง่อ - มะรือโบ และ

สายทางหลวงหมายเลข 4107 ตอน มะรือโบ - ตนัหยงมสั จ. นราธวิาส แห่ง 2 813,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน ปาลอบาตะ๊ - บอืเลง็

ใต ้จ. นราธวิาส แห่ง 1 1,913,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4168 ตอน ตน้ไทร - ปะลกุาสา

เมาะ จ. นราธวิาส แห่ง 2 814,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอตอ - ปูตะ๊ ตอน 2 จ.

 นราธวิาส แห่ง 1 1,414,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอตอ - ปูตะ๊, สายทาง

หลวงหมายเลข 42 ตอน ปูตะ๊ - สะปอม และสายทางหลวงหมายเลข 42 

ตอน สะปอม - ปาเสมสั จ. นราธวิาส แห่ง 4 4,745,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4217 ตอน ดุซงญอ - ไอรต์ากอ 

และสายทางหลวงหมายเลข 4351 ตอน ไอรซ์อืเระ๊ - จะแนะ จ. นราธวิาส แห่ง 2 1,381,100                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4273 ตอน สนักาหลง - ศรีสาคร

 จ. นราธวิาส แห่ง 1 1,531,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 18,696,800                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 14,346,800                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 14,346,800                

งบลงทนุ 14,346,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,346,800                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,346,800                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน มะนงัตายอ - จอืมอ 

จ. นราธวิาส แห่ง 4 2,035,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน โคกสุม ุ- บา้นโคก จ. แห่ง 2 1,017,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4062 ตอน บูเกะ๊ตา - สอวอนอก 

จ. นราธวิาส แห่ง 2 1,017,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน ปาลอบาตะ๊ - บอืเลง็

ใต ้ตอน 1 จ. นราธวิาส แห่ง 3 1,628,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน ปาลอบาตะ๊ - บอืเลง็

ใต ้ตอน 2 จ. นราธวิาส แห่ง 5 2,543,800                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4136 ตอน นราธวิาส - ปาเซปูตะ๊

 จ. นราธวิาส แห่ง 5 2,035,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4193 ตอน สุไหงปาด ี- บอืเลาะ 

ตอน 1 จ. นราธวิาส แห่ง 5 2,035,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 4193 ตอน สุไหงปาด ี- บอืเลาะ 

ตอน 2 จ. นราธวิาส แห่ง 5 2,035,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 444,819,400              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 134,150,600              

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 134,150,600              

ก่อสรา้งและอ านวยความปลอดภยัทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 134,150,600              

งบลงทนุ 134,150,600              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 134,150,600                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 116,650,600                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นธ.2044 แยก ทล.42 - บ.เกาะสะทอ้น (ตอนที่ 

1) อ.ตากใบ จ.นราธวิาส กม. 3.3 13,538,200                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4136 - ภายในศูนยร์าชการ (ตอนที่ 2) 

อ.เมอืง จ.นราธวิาส กม. 1 16,926,400                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.42 - บ.โคกศิลา อ.ตากใบ จ.นราธวิาส กม. 4.475 16,932,400                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นธ.2042 แยก ทล.42 - บ.มูโนะ (ฝัง่ซา้ย) อ.

ตากใบ จ.นราธวิาส กม. 4 16,926,400                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นธ.2043 แยก ทล.42 - บ.มูโนะ (ฝัง่ขวา) อ.

ตากใบ จ.นราธวิาส กม. 4 16,932,400                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4271 - บ.ไอรจู์โจะ๊ อ.ศรีสาคร จ. กม. 1.5 12,694,800                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.นธ.4020 - บ.ปิเหลง็ใต ้อ.เจาะไอรอ้ง กม. 2.5 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองธรรมชาติ บ.ไอรบ์าลอ อ.จะแนะ จ. ม. 65 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.42 - บ.เกาะสะทอ้น (ตอนที่ 2) อ.ตาก

ใบ จ.นราธวิาส กม. 2.7 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4010 แยก ทล.

4057 - บ.บูเกะ๊ตา อ.แวง้ จ.นราธวิาส แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.2025 แยก ทล.

42 - บ.เจาะลมีตั อ.ตากใบ จ.นราธวิาส แห่ง 1 9,500,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 55,700,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 7,200,000                 

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 7,200,000                 

งบลงทนุ 7,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,200,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองตนัหยงมสั อ.ระแงะ จ.นราธวิาส ม. 120 7,200,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 48,500,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 48,500,000                

งบลงทนุ 48,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 48,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย นธ.2003 แยก

ทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นมะนงัตายอ อ.ยีง่อ, เมอืง จ.นราธวิาส แห่ง 1 8,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย นธ.2025 แยก

ทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นเจาะลมีตั อ.ตากใบ จ.นราธวิาส แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย นธ.4001 แยก

ทางหลวงหมายเลข 4056 - บา้นตนัหยงมสั อ.ระแงะ จ.นราธวิาส แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย นธ.4006 แยก

ทางหลวงหมายเลข 4060 - บา้นบริจะ๊ อ.ศรีสาคร, รือเสาะ จ.นราธวิาส แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย นธ.4026 แยก

ทางหลวงหมายเลข 4055 - บา้นยานิง อ.จะแนะ, ระแงะ, เจาะไอรอ้ง จ. แห่ง 1 9,900,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 212,850,800              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 24,368,800                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 17,630,000                

งบลงทนุ 17,630,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,630,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 17,630,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.4271 - บ.สกูปา อ.ศรีสาคร จ.นราธวิาส กม. 4 17,630,000                   

พฒันาสะพานขนาดกลาง 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองธรรมชาติ อ.สุคิริน จ.นราธวิาส ม. 12 4,000,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 2,738,800                 

งบลงทนุ 2,738,800                 

ครุภณัฑ์ 238,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทนราธวิาส ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 168,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทนราธวิาส ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทนราธวิาส เครื่อง 1 138,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงทางหลวง

ชนบทนราธวิาส แห่ง 1 2,500,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 163,028,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 163,028,000              

งบลงทนุ 163,028,000              

ครุภณัฑ์ 5,233,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,233,000                    

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทนราธวิาส คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนและแรงระเบดิ แขวงทางหลวง

ชนบทนราธวิาส คนั 1 4,419,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 157,795,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 157,795,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นค่าย อ.เมอืง จ.นราธวิาส แห่ง 1 3,575,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.5002 แยกทางหลวงชนบท นธ.

4014 - บา้นไอรส์ะเตียร ์อ.ระแงะ, เจาะไอรอ้ง จ.นราธวิาส แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.2025 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นเจาะลมีตั อ.ตากใบ จ.นราธวิาส แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.2031 แยกทางหลวงงหมายเลข 42

 - ถนนสาย ข ผงัเมอืงรวมสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส แห่ง 1 5,500,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.2031 แยกทางหลวงงหมายเลข 42

 - ถนนสาย ข ผงัเมอืงรวมสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136

 - ภายในศูนยร์าชการ อ.เมอืง จ.นราธวิาส แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136

 - ภายในศูนยร์าชการ อ.เมอืง จ.นราธวิาส แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136

 - ภายในศูนยร์าชการ อ.เมอืง จ.นราธวิาส แห่ง 1 9,880,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4155

 - บา้นปือแนปีแย อ.บาเจาะ จ.นราธวิาส แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นมูโน๊ะ อ.ตากใบ, สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 42 -

 บา้นศาลาใหม่ อ.เมอืง, ตากใบ จ.นราธวิาส แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 4136

 - ถนนสาย ก ผงัเมอืงรวมเมอืงนราธวิาส อ.เมอืง จ.นราธวิาส แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4056

 - บา้นตนัหยงมสั อ.ระแงะ จ.นราธวิาส แห่ง 1 5,250,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 4055

 - บา้นยานิง อ.จะแนะ, ระแงะ, เจาะไอรอ้ง จ.นราธวิาส แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.5039 แยกทางหลวงชนบท นธ.

4018 - บา้นไอรจ์าดา อ.รือเสาะ จ.นราธวิาส แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นธ.6032 บา้นปูตะ - บา้นโคกเคียน อ.

ยีง่อ, เมอืง จ.นราธวิาส แห่ง 1 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นธ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4060 - บา้น

น า้วน อ.ศรีสาคร, จะแนะ จ.นราธวิาส กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นธ.5027 แยกทางหลวงชนบท นธ.4013 - บา้นบู

เกะ๊ซาม ีอ.ศรีสาคร, ระแงะ จ.นราธวิาส กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทนราธวิาส กม. 406 16,290,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นธ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4057 - บา้นบู

เกะ๊ตา อ.แวง้ จ.นราธวิาส แห่ง 1 10,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 25,454,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 24,407,100                

งบลงทนุ 24,407,100                

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุท าความสะอาดป้ายจราจรและอปุกรณ์อ านวยความ

ปลอดภยั แขวงทางหลวงชนบทนราธวิาส ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,207,100                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 24,207,100                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4028 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4058 - บา้นพธิาน อ.รือเสาะ จ.นราธวิาส แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.5034 แยกทาง

หลวงชนบท นธ.4019 - บา้นป่าหวาย อ.เจาะไอรอ้ง, สุไหงปาด ีจ.นราธวิาส แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.2021 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นคลอแระ อ.บาเจาะ จ.นราธวิาส แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4023 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4056 - บา้นแบง อ.สุไหงปาด ีจ.นราธวิาส แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4067 - บา้นคอลอกาเว อ.รือเสาะ, ศรีสาคร จ.นราธวิาส แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4056 - บา้นปิเหลง็ อ.สุไหงปาด,ี เจาะไอรอ้ง จ.นราธวิาส แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4060 - บา้นน า้วน อ.ศรีสาคร, จะแนะ จ.นราธวิาส แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.5027 แยกทาง

หลวงชนบท นธ.4013 - บา้นบูเกะ๊ซาม ีอ.ศรีสาคร, ระแงะ จ.นราธวิาส แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.5034 แยกทาง

หลวงชนบท นธ.4019 - บา้นป่าหวาย อ.เจาะไอรอ้ง, สุไหงปาด ีจ.นราธวิาส แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.6032 บา้นปูตะ -

 บา้นโคกเคียน อ.ยีง่อ, เมอืง จ.นราธวิาส แห่ง 1 1,875,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.2025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 42 - บา้นเจาะลมีตั อ.ตากใบ จ.นราธวิาส แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4136 - ถนนสาย ก ผงัเมอืงรวมเมอืงนราธวิาส อ.เมอืง จ. แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4022 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4107 - บา้นยีง่อ อ.ระแงะ, ยีง่อ จ.นราธวิาส แห่ง 2 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 2,532,100                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทนราธวิาส แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 42,118,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 30,418,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 30,418,000                

งบลงทนุ 30,418,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,418,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,418,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นธ.

2003 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นมะนงัตายอ อ.ยีง่อ, เมอืง จ. แห่ง 1 1,520,900                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นธ.

2005 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นค่าย อ.เมอืง จ.นราธวิาส แห่ง 1 1,520,900                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นธ.

2036 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นมูโนะ อ.ตากใบ, สุไหงโก-ลก จ. แห่ง 1 1,520,900                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นธ.

4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4155 - บา้นบอืแนปีแย อ.บาเจาะ จ.นราธวิาส แห่ง 1 1,520,900                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นธ.

4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4057 - บา้นบูเกะ๊ตา อ.แวง้ จ.นราธวิาส แห่ง 2 3,041,800                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นธ.

4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4060 - บา้นน า้วน อ.ศรีสาคร, จะแนะ จ. แห่ง 2 3,041,800                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นธ.

4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4056 - บา้นสาเมาะ อ.ระแงะ จ.นราธวิาส แห่ง 1 1,520,900                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นธ.

4016 แยกทางหลวงหมายเลข 4066 - บา้นกาโดะ๊ อ.รือเสาะ จ.นราธวิาส แห่ง 3 4,562,700                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นธ.

4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4067 - บา้นคอลอกาเว อ.รือเสาะ, ศรีสาคร แห่ง 1 1,520,900                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นธ.

4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4056 - บา้นแบง อ.สุไหงปาด ีจ.นราธวิาส แห่ง 1 1,520,900                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นธ.

4026 แยกทางหลวงหมายเลข 4055 - บา้นยานิง อ.จะแนะ, ระแงะ, เจาะไอ แห่ง 1 1,520,900                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นธ.

4028 แยกทางหลวงหมายเลข 4058 - บา้นพธิาน อ.รือเสาะ จ.นราธวิาส แห่ง 1 1,520,900                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นธ.

5002 แยกทางหลวงหมายเลข 4014 - บา้นไอรส์ะเตียร ์อ.ระแงะ, เจาะไอ แห่ง 1 1,520,900                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นธ.

5027 แยกทางหลวงชนบท นธ.4013 - บา้นบูเกะ๊ซาม ีอ.ศรีสาคร, ระแงะ จ. แห่ง 3 4,562,700                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 11,700,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 11,700,000                

งบลงทนุ 11,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,700,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,700,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นธ.

2024 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นศาลาใหม่ อ.เมอืง, ตากใบ จ. แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นธ.

2025 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นเจาะลมีตั อ.ตากใบ จ.นราธวิาส แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นธ.

2036 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นมูโนะ อ.ตากใบ, สุไหงโก-ลก จ. แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นธ.

4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4055 - บา้นบูเกะ๊ซาม ีอ.จะแนะ, ระแงะ จ. แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นธ.

4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4056 - บา้นแบง อ.สุไหงปาด ีจ.นราธวิาส แห่ง 2 3,100,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 87,858,000                

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 8,599,300                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 789,200                   

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

งบด าเนินงาน 789,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 789,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ

อนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 62,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 150,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 7,810,100                 

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 7,810,100                 

บริหารจดัการทรพัยากรทางทะเล 7,694,100                 

งบรายจ่ายอื่น 7,694,100                 

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

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 116,000                   

งบลงทนุ 116,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 116,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 116,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดันราธวิาส ไร่ 100 116,000                      

กรมทรพัยากรน า้ 48,180,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 48,180,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 48,180,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 48,180,000                

งบลงทนุ 48,180,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,180,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 48,180,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้มูโร  ต าบลบองอ  อ าเภอระแงะ  

จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้  บา้นปอเนาะ   ต าบลปะลรูุ  

อ าเภอสุไหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ไอกูวงิ  ต าบลปะลรูุ  อ าเภอสุไหงปา

ด ี จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้โคกหวา้หนิ  ต าบลสุไหงปาด ี 

อ าเภอสุไหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้โคกไร่ใหญ่  ต าบลสุไหงปาด ี 

อ าเภอสุไหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 9,900,000                    

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 9,478,400                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,200,000                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 5,200,000                 

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 1,726,800                 

งบลงทนุ 1,726,800                 

ครุภณัฑ์ 1,609,800                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 524,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งดกัถา่ยภาพ (Camera Trap) จงัหวดันราธวิาส ตวั 10 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวทิยตุิดตามตวัชา้งป่า จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 274,500                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,085,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัชดุเคลือ่นที่เร็วผลกัดนัชา้งป่า จงัหวดั ชดุ 1 1,085,300                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 117,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 117,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทุ่งหญา้ส าหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า จงัหวดั ไร่ 100 117,000                      
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ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 2,398,200                 

งบลงทนุ 2,398,200                 

ครุภณัฑ์ 2,398,200                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,398,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 2,398,200                    

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 1,075,000                 

งบลงทนุ 1,075,000                 

ครุภณัฑ์ 1,075,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,075,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์ คนั 1 1,075,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,278,400                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 4,278,400                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 4,122,400                 

งบลงทนุ 4,122,400                 

ครุภณัฑ์ 1,913,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดันราธวิาส คนั 1 1,850,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 4 38,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,209,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 392,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงสตัวปี์ก ขนาด 3x6x2.9 เมตร 

(จ านวน 5 กรง) สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าโคกไมเ้รือ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงสตัวปี์ก ขนาด 4x12 เมตร 

(จ านวน 4 กรง) สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าโคกไมเ้รือ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 98,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงตบั ขนาด 3x5 เมตร (จ านวน 3 

ตบั) สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าโคกไมเ้รือ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 107,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงตบั ขนาด 4x12 เมตร (จ านวน 2

 ตบั) สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าโคกไมเ้รือ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 121,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,817,400                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดันราธวิาส กโิลเมตร 130 668,200                      

รายการระดบัที1่: กรงสตัวปี์ก ขนาด 4 X 12 X 3.4 เมตร จงัหวดันราธวิาส กรง 4 583,200                      

รายการระดบัที1่: กรงเพาะเลี้ยงนกน า้ ขนาด 8 X 16 X 3 เมตร จงัหวดั กรง 2 566,000                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 156,000                   

งบลงทนุ 156,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 156,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 156,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าพรุ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดันราธวิาส ไร่ 200 156,000                      

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 12,688,300                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 12,688,300                
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โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการขยะในระดบัจงัหวดั 12,688,300                

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการขยะ 12,688,300                

งบอดุหนุน 12,688,300                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,688,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร  

เทศบาลต าบลรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 12,688,300                   

กรมป่าไม ้ 8,912,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,374,200                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 5,374,200                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 4,399,000                 

งบลงทนุ 4,399,000                 

ครุภณัฑ์ 3,690,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดันราธวิาส คนั 1 829,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,703,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าชดุปฏบิตัิการป่าไม ้จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 2,703,600                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า 

จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 708,400                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 853,000                   

งบลงทนุ 141,000                   

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 116,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 116,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันราธวิาส กลา้ 40000 116,000                      

งบอดุหนุน 320,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 320,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดันราธวิาส ไร่ 100 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดันราธวิาส ไร่ 100 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดันราธวิาส ไร่ 100 80,000                        

งบรายจ่ายอื่น 392,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดันราธวิาส หมู่บา้น 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดันราธวิาส หมู่บา้น 16 192,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดันราธวิาส ชดุ 4 15,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 5,000                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,537,800                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 3,537,800                 

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 829,000                   

งบลงทนุ 829,000                   

ครุภณัฑ์ 829,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดันราธวิาส คนั 1 829,000                      

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 768,400                   

งบลงทนุ 768,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 768,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 768,400                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันราธวิาส กลา้ 90000 261,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดันราธวิาส กลา้ 60000 456,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดันราธวิาส กโิลเมตร 10 51,400                        

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,940,400                 

งบลงทนุ 1,940,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,940,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,940,400                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันราธวิาส กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดันราธวิาส กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดันราธวิาส กโิลเมตร 10 51,400                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดันราธวิาส ไร่ 1701 833,500                      

กระทรวงพลงังาน 37,500                     

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 37,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 37,500                     

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 37,500                     



33 / 138

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 37,500                     

งบลงทนุ 37,500                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,500                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 37,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ไอกาเปาะ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จงัหวดั โครงการ 1 37,500                        

กระทรวงมหาดไทย 1,846,444,200            

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 121,846,000              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 268,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 268,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 268,000                   

งบรายจ่ายอื่น 268,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 268,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ รายการ 0 500,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 120,238,000              

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 120,238,000              

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 116,238,000              

งบลงทนุ 116,238,000              

ครุภณัฑ์ 3,082,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,082,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดันราธวิาส   ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 3,082,200                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 113,155,800                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,735,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยัขา้ราชการส านกังานจงัหวดั

นราธวิาส อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 28,735,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 79,514,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศาลากลางจงัหวดันราธวิาส แห่งที่ 2   ต าบล

ล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 79,514,400                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,910,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

นราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 2,910,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,996,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดันราธวิาส  ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,996,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,000,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 258,062,500              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 186,690,000              

โครงการเสริมสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหแ้ก่ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 186,690,000              

เสริมสรา้งศกัยภาพของกองก าลงัประจ าถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 45,330,000                

งบลงทนุ 45,330,000                

ครุภณัฑ์ 35,730,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 35,730,000                   

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

ไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอ คนั 1 1,920,000                    

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

ไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอ

เจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส คนั 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว  

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส คนั 1 2,250,000                    
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รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส คนั 1 2,690,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส คนั 1 2,690,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส คนั 1 2,690,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส คนั 1 2,690,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส คนั 1 2,690,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส คนั 1 2,690,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนอ าเภอสุไหงโก-ลก (ชคต.ปูโยะ) จงัหวดันราธวิาส คนั 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนอ าเภอสุไหงปาด ี(ชคต.สากอ) จงัหวดันราธวิาส คนั 1 2,250,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,600,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ  ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลกาลซิา อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลโตะ๊เด็ง อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลกะลวุอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลเกยีร ์อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลตะมะยูง อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลบูกติ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลโฆษติ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลบางขนุทอง อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลลโุบะบายะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลกาเยาะมาตี อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลลโุบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลสุวารี อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลเอราวณั อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลแม่ดง อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ฐาน

ปฏบิตัิการ ชคต. ต าบลกายูคละ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

พฒันาและบูรณาการการแกไ้ขปญัหา รวมท ัง้เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการภาครฐั 

(พฒันาประสทิธภิาพ) 141,360,000              

งบอดุหนุน 141,360,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 141,360,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ในการรกัษา

ความสงบเรียบรอ้ยและป้องกนัตนเองของประชาชนในหมู่บา้นจงัหวดั 0 141,360,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 70,472,500                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 70,472,500                

การบริหารงานอ าเภอ 70,472,500                

งบลงทนุ 70,472,500                

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดันราธวิาส คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 69,184,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,353,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชมุอ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 7,353,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 29,388,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัอ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครองเจาะไอรอ้ง แห่ง 1 569,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้กองรอ้ย อส.อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 910,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอตากใบ จงัหวดั แห่ง 1 1,077,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 868,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาที่วา่การอ าเภอบาเจาะ จงัหวดั แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอบาเจาะ 

จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุธารทศันอ์  าเภอบาเจาะ จงัหวดั แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัเสมยีนตราจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดั จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 335,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครอง อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 504,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอ (ทาส)ี อ าเภอเมอืงนราธวิาส

 จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเวทอีาคารหอประชมุ 100 ปี อ าเภอเมอืงนราธวิาส

 จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 877,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้ากองรอ้ย อส. จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 637,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 4,141,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุบงึบวับากงอ าเภอรือเสาะ จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 620,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอรือเสาะ แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอแวง้ จงัหวดั แห่ง 1 551,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอและบา้นพกัปลดัอาวุโสอ าเภอ

แวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 892,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณที่วา่การอ าเภอแวง้ จงัหวดั แห่ง 1 1,014,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอ้งประชมุใหญ่อ าเภอศรีสาคร จงัหวดั แห่ง 1 1,531,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัอ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 913,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,825,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้บา้นพกันายอ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 969,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 605,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานคอนกรีตกองรอ้ย อส.อ าเภอสุคิริน จงัหวดั แห่ง 1 98,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานจอดรถที่วา่การอ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 101,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,686,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั แห่ง 1 2,039,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั แห่ง 1 674,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาที่วา่การอ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั แห่ง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งคลงัอาวุธ กองรอ้ย อส.อ าเภอสุไหงปาด ี

จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 150,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 32,442,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 512,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,203,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งซุม้ประตูที่วา่การอ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 104,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ดา้นหนา้ที่วา่การอ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดั แห่ง 1 2,997,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาที่วา่การอ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดั แห่ง 1 2,110,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารพสัดุที่ท  าการปกครองจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,671,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิคบา้นพกันายอ าเภอเมอืงนราธวิาส

 จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงคห์อประชมุอ าเภอเมอืงนราธวิาส

 จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,004,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้กองรอ้ย อส.อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั แห่ง 1 3,277,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 312,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอระแงะ จงัหวดั แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบริเวณที่วา่การอ าเภอระแงะ จงัหวดั แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานดา้นหลงัที่วา่การอ าเภอรือเสาะ จงัหวดั แห่ง 1 567,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. กองรอ้ย อส.อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั แห่ง 1 692,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. รอบศาลาประชาคมอ าเภอรือเสาะ 

จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 565,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานหนงัสอืเดนิทางอ าเภอแวง้ แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอแวง้ จงัหวดั แห่ง 1 443,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 436,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอฒัจนัทรส์นามหนา้ที่วา่การอ าเภอแวง้ จงัหวดั แห่ง 1 1,507,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโครงหลงัคาประตูทางเขา้อ าเภอศรีสาคร จงัหวดั แห่ง 1 98,900                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายที่วา่การอ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 572,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนทางเขา้บา้นพกันายอ าเภอสุคิริน จงัหวดั แห่ง 1 855,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หลงักองรอ้ย อส.อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 392,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 3,095,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานพรอ้มคูระบายน า้ที่วา่การอ าเภอสุไหงโก-ลก 

จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 2,797,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั แห่ง 1 381,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารละหมาดที่วา่การอ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั แห่ง 1 650,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 900,000                   

โครงการบริการจดัการออกบตัรผา่นแดนเพือ่อ านวยความสะดวกทางธุรกจิ 900,000                   

อ านวยการการออกหนงัสอืผา่นแดนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 900,000                   

งบลงทนุ 900,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานออกหนงัสอืผ่านแดน อ าเภอ

ตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 900,000                      

กรมทีด่นิ 603,400                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 603,400                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 603,400                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 363,400                   

งบลงทนุ 363,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 363,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 271,200                      

รายการระดบัที1่: ศาลาที่พกัประชาชน ต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั แห่ง 1 34,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบลรื

อเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 130,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

บาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 106,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 92,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมทางลาดคนพกิาร   ต าบลปะลรูุ 

อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 21,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมทางลาดคนพกิาร   ต าบลรือเสาะออก 

อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 71,000                        

พฒันาประสทิธภิาพการบริการประชาชนใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พื้นที ่5 

จงัหวดั ตามพระราชบญัญตักิารบริหารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2553 

ไดแ้ก่ จงัหวดัปตัตานี ยะลา นราธวิาส สตูล และสงขลา) 240,000                   

งบลงทนุ 240,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 240,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบล

ปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 240,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 10,748,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 10,748,000                

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 10,748,000                

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 10,748,000                

งบลงทนุ 10,748,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,748,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 10,748,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคูระบายน า้ หมู่ที่ 2 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ

 จงัหวดันราธวิาส (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 86,500 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 3,600,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองบองอเพือ่ป้องกนัอทุกภยัน า้ท่วม ช่วงที่ 2 

หมู่ที่ 2 ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส(ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 175,000 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 7,148,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 773,487,600              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 283,618,600              

โครงการพฒันาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 283,618,600              

พฒันาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 179,282,000              

งบลงทนุ 179,282,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 179,282,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 149,935,200                 

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นไอสะเตียร ์หมู่ที่ 

8 ต าบลบูกติ อ าเภอเจาะไอรอ้ง - สีแ่ยกบา้นเจาะวา หมู่ที่ 6 ต าบลสุไหงปาดี

 อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.800 แห่ง 1 10,080,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นไอปาโจ หมู่ที่ 1 

ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 2.850 กโิลเมตร แห่ง 1 10,260,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายสากอ – กาวะ หมู่ที่ 8

 ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 3.500 กโิลเมตร แห่ง 1 12,600,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายไอรบ์อืแต-หมอโอ 

หมู่ที่ 4 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 3.200 กโิลเมตร แห่ง 1 11,880,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชน ขา้มคลองไอรแ์จะห ์

บา้นสะแนะ - ฟารม์ตวัอยา่ง ต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส 

ความกวา้ง 7.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชน ขา้มแม่น า้สายบุรี บา้น

ปาโจ หมู่ที่ 1 ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 

7.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชน ขา้มคลองอโล บา้นยา

โตะ๊ หมู่ที่ 6 ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 

7.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชน บา้นคลองตนั หมู่ที่ 4 

ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 7.00 เมตร 

ความยาว 30.00 เมตร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายคนัคลองส่งน า้สาย

ใหญ่ฝัง่ขวา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 บา้นปูยู ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ 

จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.590 กโิลเมตร แห่ง 1 4,579,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นโคกทราย - บา้น

โคกไทร ต าบลโฆษติ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร

 ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายซอยป่าใสใหญ่ หมู่ที่ 

1 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร แห่ง 1 3,744,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายกูวา บา้นบอืราเป๊ะ 

หมู่ที่ 3 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 

4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร แห่ง 1 2,880,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายโรงงาน – กูแบกาเซง็

 หมู่ที่ 6 ต าบลสุวารี อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร

 ระยะทาง 2.400 กโิลเมตร แห่ง 1 8,640,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชน ขา้มคลองไอรป์ากอ - บู

เกะ๊ตามง หมู่ที่ 3 ต าบลเชงิคีรี อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 

7.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายโคกตีเต - ป่าไร่ หมู่ที่

 2 ต าบลบางปอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 1.350 กโิลเมตร แห่ง 1 3,888,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นบาโงดอืเตะ๊ หมู่ที่

 4 ต าบลสามคัคี อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายมสัยดิ หมู่ที่ 3 บา้น

บาลูกา ต าบลโฆษติ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 0.900 กโิลเมตร แห่ง 1 2,592,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชน ขา้มคลองแม่บงัหยงั 

บา้นโคกโก หมู่ที่ 4 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ความ

กวา้ง 7.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชน บา้นบูเกะตาโมง - บา้น

ตาโงะ๊ หมู่ที่ 11 ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส 

ความกวา้ง 7.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบูเกะ๊ 4 - เจะ๊มูดอ 

หมู่ที่ 6, 11 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ความ

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.900 กโิลเมตร แห่ง 1 2,592,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายซอยปราจนี หมู่ที่ 11

 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร แห่ง 1 3,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 29,346,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัภูมทิศันศู์นยร์าชการจงัหวดันราธวิาส 

บริเวณสวนนราเป่ียมสุข (ระยะที่ 2) ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง จงัหวดั แห่ง 1 15,346,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสวนสุขภาพเพือ่การกฬีาและนนัทนาการ 

ระยะที่ 3 บา้นใหม่ หมู่ที่ 3 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสวนสุขภาพเพือ่การกฬีาและนนัทนาการ

ตามผงัเมอืงชมุชนเทศบาลต าบลตน้ไทร อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 4,000,000                    

ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีฟ่ารม์ตวัอยา่งฯ 104,336,600              

งบลงทนุ 104,336,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,336,600                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 104,336,600                 

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ บา้นรอตนับาตู (ระยะที่ 2) ต าบลกะลวุอ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 10,559,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ บา้นโคกปาฆาบอืซา (ระยะที่ 2) ต าบลกะลวุอ อ าเภอ แห่ง 1 9,789,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ บา้นโคกโก (ระยะที่ 2) ต าบลโตะ๊เด็ง อ าเภอสุไหงปาด ี แห่ง 1 9,890,100                    

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ บา้นปาลูกากาบสั (ระยะที่ 2) ต าบลเอราวณั อ าเภอแวง้ แห่ง 1 9,890,100                    

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ บา้นโคกไร่ใหญ่ (ระยะที่ 2) ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหง แห่ง 1 9,418,200                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ บา้นป่าไผ่ (ระยะที่ 2) ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ แห่ง 1 9,789,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที่ 9 บา้นรอตนับาตู (ระยะที่ 3) ต าบลกะลวุอ 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที่ 9 บา้นปาฆาบอืซา (ระยะที่ 3) ต าบลกะลวุอ 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที่ 9 บา้นโคกไร่ใหญ่ (ระยะที่ 3) ต าบลสุไหงปา

ด ีอ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที่ 9 บา้นสะแนะ (ระยะที่ 2) ต าบลเรียง แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการฟารม์ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที่ 9 บา้นตอหลงั (ระยะที่ 3) ต าบลตนัหยงลมิอ

 อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 5,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 285,847,400              

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 285,847,400              

ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 285,847,400              

งบลงทนุ 285,847,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 285,847,400                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 285,847,400                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองไอรว์ ิบา้นบากง 

หมู่ที่ 6 ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 22,407,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่แม่น า้สายบุรี บา้นสนัติ

สุข หมู่ที่ 2 ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ความยาว 1.000 แห่ง 1 17,970,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บา้นคลองเลย 

(ต่อเน่ือง) หมู่ที่ 7 ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ความยาว

 600 เมตร แห่ง 1 7,591,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บา้นบาเฆะ 

(ต่อเน่ือง) หมู่ที่ 1 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส ความยาว แห่ง 1 7,641,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บา้นกูบู

(ต่อเน่ือง) หมู่ที่ 6 ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ความยาว แห่ง 1 6,981,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองสุไหงปาด ี

บริเวณวดัประชมุชลธารา หมู่ที่ 6 ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั

นราธวิาส ความยาว 325 เมตร แห่ง 1 11,848,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองไอกานูวา 

บริเวณศูนยฝึ์กวชิาชพีอ าเภอสุคิริน หมู่ที่ 6 ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน 

จงัหวดันราธวิาส ความยาว 450 เมตร แห่ง 1 12,119,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โก-ลก (จดุที่ 1)

 บริเวณบา้นแฆแบะ๊ หมู่ที่ 1 ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 650 เมตร แห่ง 1 13,329,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บา้นเกาะยาว 

หมู่ที่ 1 ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 12,531,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บา้นบาโระ๊ปูตอ

เหนือ (จดุที่ 1) หมู่ที่ 13 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 12,531,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บา้นบาโระ๊ปูตอ

เหนือ (จดุที่ 2) หมู่ที่ 13 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 12,531,800                   



43 / 138

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองตนัหยงมสั หมู่

ที่ 3 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 10,253,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บา้นกูบู หมู่ที่ 

6 ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส (ต่อเน่ือง) ความยาว 500 แห่ง 1 12,531,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองตนัหยงมสั เขต

เทศบาลต าบลตนัหยงมสั หมู่ที่ 1 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดั

นราธวิาส ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 10,253,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองมะรือโบ ช่วง

มะรือโบออก หมู่ที่ 1 ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส

 ความยาว 575 เมตร แห่ง 1 11,791,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองกอืนี (ต่อเน่ือง)

 เขตเทศบาลต าบลตน้ไทร หมู่ที่ 1 ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ 

จงัหวดันราธวิาส ความยาว 450 เมตร แห่ง 1 10,493,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โก-ลก  เขต

เทศบาลต าบลบูเกะ๊ตา หมู่ที่ 2 ต าบลโละ๊จูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 13,329,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองจาเราะกาแร 

เขตเทศบาลต าบลยีง่อ หมู่ที่ 7 ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โก-ลก บริเวณ

บา้นกวัลอตะ๊ หมู่ที่ 4 ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส  ความ

ยาว  600  เมตร แห่ง 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โก-ลก บริเวณ

บา้นแฆแบะ๊ (จดุที่ 2) หมู่ที่ 1 ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 600 เมตร แห่ง 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โก-ลก  

บริเวณบา้นแลแบะ๊ หมู่ที่ 8 ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ความ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองมะรือโบ ช่วง

มะรือโบออก (จดุที่ 2) หมู่ที่ 1 ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง 

จงัหวดันราธวิาส ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 4,680,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองตนัหยงมสั 

บริเวณบา้นลาไม หมู่ที่ 5 ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ความ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองวดัโตะ๊โมะ๊ 

บริเวณวดัโตะ๊โมะ๊ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ความยาว แห่ง 1 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โก-ลก บริเวณ

บา้นแฆแบะ๊ (จดุที่ 3) หมู่ที่ 1 ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 600 เมตร แห่ง 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โก-ลก บริเวณ

บา้นแฆแบะ๊ (จดุที่ 4) หมู่ที่ 1 ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 600 เมตร แห่ง 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองตนัหยงมสั เขต

เทศบาลต าบลตนัหยงมสั (จดุที่ 2) หมู่ที่ 1 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ 

จงัหวดันราธวิาส ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บา้นโคกพยอม

 (จดุที่ 1) หมู่ที่ 2 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 600 เมตร แห่ง 1 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บา้นคลองเลย 

(จดุที่ 1) หมู่ที่ 7 ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ความยาว แห่ง 1 4,800,000                    
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รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บา้นโคกพยอม

 (จดุที่ 2) หมู่ที่ 2 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 615 เมตร แห่ง 1 5,530,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บา้นคลองเลย 

(จดุที่ 2) หมู่ที่ 7 ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ความยาว แห่ง 1 4,800,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 50,000,000                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 50,000,000                

พฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงตากใบ ชมุชนตาบาลี

เฮ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ{{LF}} จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิสุไหงโก-ลก   จงัหวดั แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ ต าบลโละ๊จูด 

อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 14,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 57,335,600                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 26,783,500                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 26,783,500                

งบลงทนุ 26,783,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,783,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 26,783,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมชมุชนตากใบ อ าเภอตาก

ใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 26,783,500                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 30,552,100                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 30,552,100                

งบรายจ่ายอื่น 30,552,100                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 30,552,100                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 89,686,000                

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 89,686,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 89,686,000                

งบลงทนุ 89,686,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 89,686,000                   

ค่าควบคุมงาน 5,320,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนสุไหง

โกลก อ าเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 5,320,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 84,366,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนสุไหงโกลก 

อ าเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 84,366,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 7,000,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 7,000,000                 

บริการดา้นช่าง 7,000,000                 
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งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืง แห่ง 1 7,000,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 681,696,700              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,147,900                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,147,900                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,147,900                 

งบลงทนุ 1,147,900                 

ครุภณัฑ์ 1,147,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 287,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 13 287,300                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ตู ้ 13 55,900                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ตู ้ 13 71,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตวั 26 44,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 13 37,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ชดุ 26 78,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 860,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 13 860,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 13 286,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันราธวิาส 

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 13 208,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันราธวิาส 

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 13 117,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน ชดุ 26 98,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง เครื่อง 26 150,800                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 678,559,900              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 6,747,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 6,747,000                 
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งบอดุหนุน 6,747,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,747,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 6,747,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 37 เมตร 

ยาว 41 เมตร บา้นบาตง หมู่ที่ 3 ต าบลบาตง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บาตง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 773,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาประจ าต าบลไพรวนั  บา้นกูบู หมู่ที่ 6 

ต าบลไพรวนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดั แห่ง 1 2,926,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 65 เมตร 

ยาว 150 เมตร  หมู่ที่ 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโตะ๊เด็ง ต าบลโตะ๊เด็ง 

อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 2,348,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 26 เมตร ยาว 46 เมตร 

บา้นทรายขาว หมู่ที่ 6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเคียน ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 700,000                      

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 312,739,600              

การแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 312,739,600              

งบอดุหนุน 312,739,600              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 312,739,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัชดเชยรายไดท้ี่ลดลงจากเหตุการณ์

ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 781849 312,739,600                 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 29,856,000                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 8,877,000                 

งบอดุหนุน 8,877,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,877,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 8,877,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมฝายกูวา หมูที่ 5 ต าบลริโก ๋ปรบัปรุง

คนัดนิ ยาวขา้งละ 300 เมตร ขดุลอกหนา้ฝายและร่องน า้ ยาว 600 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 8,877,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 20,979,000                

งบอดุหนุน 20,979,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,979,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 20,979,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นกาแนะ ต าบลกะลวุอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะลวุอ 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 2,063,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นลาแป ต าบลบองอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบองอ อ าเภอระ

แงะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 2,152,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นกะด ีต าบลเชงิคีรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชงิคีรี อ าเภอศรี

สาคร จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 2,525,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้น

พฒันาการ ต าบลปะลรูุ เทศบาลต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั แห่ง 1 9,967,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น (ประปาภูเขา

น า้ตกฉตัรวาริน) หมู่ที่ 5 บา้นโผลง ต าบลโตะ๊เด็ง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโตะ๊เด็ง อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 2,232,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นบาลูกา ต าบลริโก ๋องคก์ารบริหารส่วนต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหง

ปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 2,040,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,425,300                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,425,300                 

งบอดุหนุน 2,425,300                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,425,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,425,300                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ซอลาฮติาตุลอสิลามยีะห ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไอรโ์ซ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นรือเปาะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลูโบะ๊ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลผดุงมาตร อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยานิง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ยนันาตุสสลาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบูกติ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

มะรือโบออก องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เกาะ

สะทอ้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ตกัวา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโฆษติ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กวัลอตะ๊

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพร่อน องคก์ารบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กูบู 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองตนั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

อซัซาอาดะห ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุทอง อ าเภอตากใบ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงตากใบ เทศบาลเมอืงตากใบ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ยาดดิ เทศบาลต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิกา

เยาะมาตี องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาเยาะมาตี อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บอืเระ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเระใต ้อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยอืลอ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กาบุ ๊

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลลุ

โบะสาวอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลลโุบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลตน้ไทร เทศบาลต าบลตน้ไทร อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ยมุอยีะห(์ก าปงปายง) เทศบาลเมอืงนราธวิาส อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

รูแตบาตู (รอตนับาตู) องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะลวุอ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขา

ตนัหยง เทศบาลต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทอน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดินู

รุลอสิซนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จูดแดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะนงัตายอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลล าภู องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บลูกา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บูเกะ๊

ปาลสั องคก์ารบริหารส่วนต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สะบอืรงั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กูแบบา

เดาะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลลโุบะบายะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

อลัฮูดา องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอเบาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กาหนัว๊ะ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาลซิา อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นลูโบะ๊ดแีย องคก์ารบริหารส่วนต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

เราะหม์านียะห ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นบองอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลตนัหยงมสั เทศบาลต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บูเกะ๊

อาแว องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลมะรือโบตก เทศบาลต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บลูกาฮูลู

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สะโลว ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซอืเลาะ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บริจะ๊ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตายา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุวารี อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ราวฏอตุลยนันะห ์เทศบาลต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นมะนงัปนัยงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามคัคี อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บูเกะ๊ตา 

เทศบาลต าบลบูเกะ๊ตา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แวง้ 

เทศบาลต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฮูแตมา

แจ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกายูคละ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นต าเสา องคก์ารบริหารส่วนต าบลฆอเลาะ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บาลูกา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แอแว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเอราวณั อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิจะ

มาแกะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ดง อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ราษฎรพ์ฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สริินธร 5

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล

ชวีติสดใส องคก์ารบริหารส่วนต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ดารุลอามาน (ไอรก์อืเนาะ) องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีบรรพต อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปาหนนั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิอี

บาดยีะห ์เทศบาลต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ดาฮง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชงิคีรี อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

ดารุลนายตั องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะมะยูง อ าเภอศรีสาคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไอยามู 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกยีร ์อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ราษฎร์

พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสุคิริน เทศบาลต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นบาลูกยาองิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่มไทร อ าเภอสุคิริน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

อสิละห ์เทศบาลต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

มสัยดิอลัอามนี เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิวา

ตอนียะห ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดินู

รุลยาบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

มสัยดิอลัอาล ีเทศบาลต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จาแบป๊ะ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โผลง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโตะ๊เด็ง อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลูโบะ๊บาตู

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตะโละ๊บู

เกะ๊ องคก์ารบริหารส่วนต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สากอ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลประจ าต าบล

ลโุบะสาวอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลลโุบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 7,200,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 7,200,000                 

งบอดุหนุน 7,200,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,200,000                    

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 เทศบาลเมอืงนราธวิาส อ าเภอเมอืง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงตากใบ อ าเภอตากใบ คนั 2 4,800,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 319,592,000              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 319,592,000              

งบอดุหนุน 319,592,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 319,592,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 319,592,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางชนิดผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นธ.ถ.71 - 005 สายแยกถนน ทช.ยล. (บา้นก าปง

บารู) หมู่ที่ 8 บา้นก าปงบารู ต าบลเรียง กวา้ง 5.20 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ สาย 1 3,433,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบอืแต – ละหาร

 หมู่ที่ 8 บา้นบอืแต ต าบลจะแนะ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดั สาย 1 3,284,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายไอรบ์อืแต - ไอร์

กาเวาะ 2 หมู่ที่ 4 ต าบลชา้งเผอืก กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 

0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ จงัหวดั สาย 1 9,933,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตสายหวั

คลอง - ตะปอเยาะ ชมุชนฮูมลานสั - ตาบาตะปอเยาะ ต าบลเจะ๊เห กวา้ง

 6 เมตร ยาว 620 เมตร ต าบลเจะ๊เห เทศบาลเมอืงตากใบ อ าเภอตากใบ สาย 1 7,400,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนโคก

ไทร - โคกทราย หมู่ที่ 1 บา้นสะหริ่ง ต าบลโฆษติ กวา้ง 5 เมตร ยาว 

1,000 หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโฆษติ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส สาย 1 3,245,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายดูซง-สุเหร่า 

บา้นดูกูสุเหร่า หมู่ที่ 7 ต าบลบาเจาะ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,836 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส สาย 1 6,462,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้นสาย

บา้นกะทุง หมู่ที่ 3 บา้นกะทุง ต าบลลโุบะสาวอ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลลโุบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส สาย 1 7,582,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตถนน

สุริยะประดษิฐ ์ต าบลบางนาค กวา้ง 38 เมตร ยาว 1,313 เมตร หนา 

0.05 เมตร เทศบาลเมอืงนราธวิาส อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส สาย 1 9,975,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเขาส านกั หมู่ที่ 5

 บา้นจาเราะสะโต ต าบลกะลวุอ กวา้ง 5 เมตร ยาว 695 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะลวุอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั สาย 1 2,890,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย นย.1 หมู่ที่ 1 

ต าบลตะปอเยาะ กวา้ง 4 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส สาย 1 2,389,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตสายบา้นกาแร - 

บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ต าบลลโุบะบอืซา มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,100 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลลโุบะบอืซา อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส สาย 1 2,838,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ในถนนสายราย

อบราดู-ซรีา หมู่ที่ 6 บา้นลูโบะ๊ดแีย ต าบลตนัหยงลมิอ กวา้ง 4 เมตร ยาว

 4,100 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตนัหยงลมิอ สาย 1 7,350,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายปูลาซอืมแีล - บู

เกะปายง หมู่ที่ 1 บา้นบาโงตา ต าบลบาโงสะโต กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,530

 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ สาย 1 3,875,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

สายรือเสาะสนองกจิ(ช่วงสะพานสายบุรี - สะพานทางไปศรีสาคร - รร.ดา

รุสตกัวา) หมู่ที่ 1,2,5,10 ต าบลรือเสาะ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 25,000 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส สาย 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบลูกา - สวน

พธิาน หมู่ที่ 1 ต าบลรือเสาะออก กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั สาย 1 4,949,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตสายบา้นน า้

ขาว - บา้นสายะ หมู่ที่ 3 ต าบลกายูคละ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,370 เมตร

 หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กายูคละ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส สาย 1 7,040,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบาโงอาเลง็ หมู่ที่

 3 บา้นเจะ๊เหม ต าบลแวง้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,630 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอ้มไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวง้ สาย 1 5,339,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

สายบา้นกอืแย หมู่ที่ 4 บา้นกอืแย - หมู่ที่ 6 บา้นไอรก์ากอ ต าบลซากอ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลซากอ อ าเภอ สาย 1 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายน า้ตกไอรส์อืดอร์

 - หา้แยก หมู่ที่ 1 บา้นไอรต์ุย ต าบลศรีบรรพต กวา้ง 5 เมตร ยาว 650 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีบรรพต อ าเภอศรีสาคร จงัหวดั สาย 1 2,318,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นไอกาเปาะ หมู่ที่ 

4 - บา้นเลก็ในป่าใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลภูเขาทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,300 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มคูระบายน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส สาย 1 9,275,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นซอยปราจนี หมู่ที่

 11 บา้นซอยปราจนี ต าบลสุคิริน กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 

0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส สาย 1 6,772,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

โคกสยา -บา้นตาเซะ๊ใต ้หมู่ที่ 7 บา้นปอเนาะ ,หมู่ที่ 6 บา้นตาเซะ๊ใต ้

ต าบลปะลรูุ กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,348 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส สาย 1 9,038,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตสายบา้นควน-บางพรา้ว หมู่ที่ 6 

บา้นควน ต าบลสุไหงปาด ีกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั สาย 1 6,961,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทาง

ชลประทาน-ตาเซะ๊ หมู่ที่ 1 ต าบลมูโนะ กวา้ง 5 เมตร ยาว 530 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก สาย 1 1,337,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบลูกา - เจาะ

เกาะ หมู่ที่ 2 บา้นบูเกะ๊ - หมู่ที่ 1 บา้นเจาะเกาะ ต าบลบูกติ กวา้ง 4 เมตร

 ยาว 1,985 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบูกติ อ าเภอ สาย 1 3,591,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ซอยสุราบายา 

หมู่ที่ 6 ต าบลปะลกุาสาเมาะ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,375 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,875 ตารางเมตร  เทศบาลต าบลตน้ไทร 

อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส สาย 1 3,842,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต พรอ้ม

ท่อลอดเหลีย่ม สายบา้นซอืแร - ประปา หมู่ที่ 2 บา้นแมะแซ ต าบล

ดุซงญอ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 9,740 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดุซงญอ อ าเภอจะ สาย 1 9,983,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายยานิง

 - ดารุลอนิซาน หมู่ที่ 2 บา้นยานิง ต าบลจวบ กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส สาย 1 8,080,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

โตะ๊แบ - บา้นปาเระ๊รูโบะ๊ หมู่ที่ 3, 9 ต าบลมะรือโบออก กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,780 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,900 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดั สาย 1 8,873,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นทุ่งฝ้าย

 - สถานีอนามยับา้นบาวง หมู่ที่ 2,4 ต าบลบางขนุทอง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 9,755 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุทอง อ าเภอตากใบ สาย 1 5,864,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบอื

เจาะ 1,2,3 และ 4 ชมุชนบา้นบอืเจาะ ต าบลบาเจาะ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ย

กวา่ 9,639 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั สาย 1 4,735,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายปอเนาะ - สะอารอนิง หมู่ที่ 5 บา้นชูโว ต าบลบาเระใต ้มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 7,021 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเระใต ้อ าเภอบา

เจาะ จงัหวดันราธวิาส สาย 1 4,159,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายยอืลอ - 

ยะลูตง หมู่ที่ 3 บา้นยอืลอ ต าบลบาเระเหนือ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั สาย 1 1,070,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายบา้นทอนฮเีล 2 หมู่ที่ 10 ต าบลโคกเคียน มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,200 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส สาย 1 1,588,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายกูแบบองอ - ทุ่งทางด า หมู่ที่ 3 บา้นโคกสุม ุต าบลบางปอ กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,957 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,400 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส สาย 1 3,368,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายโตะ๊นอ หมู่

ที่ 4 - จะแลเกาะ ต าบลมะนงัตายอ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2,120 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,600 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลมะนงัตายอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส สาย 1 5,539,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ซอยบา้นไร่

พฒันา หมู่ที่ 4 บา้นโคกโก ต าบลล าภู กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,500 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส สาย 1 4,245,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

จอเบาะ - บา้นแยะ หมู่ที่ 1 ต าบลจอเบาะ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,838

 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอเบาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดั สาย 1 5,067,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายก า

ปงยีง่อ หมู่ที่ 2 ต าบลยีง่อ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.04 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน สาย 1 2,068,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายกูแว

 - กูเลง็ หมู่ที่ 5 บา้นกูแว ต าบลลโุบะบายะ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,450 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,250 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลลโุบะบายะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส สาย 1 3,090,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายกอแนะ -

 ท านบ(เฉลมิ) หมู่ที่ 6 ต าบลตนัหยงมสั กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,500 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส สาย 1 6,350,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทาง PARA Asphaltic 

Concrete สายบา้นไอรป์าเซ - บา้นจฬุาภรณ์พฒันา 5 หมู่ที่ 9 ต าบลบอ

งอ ถนนที่มยีางธรรมชาติเป็นส่วนผสม มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,050 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จงัหวดั สาย 1 4,026,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นบลู

กาฮูลู หมู่ที่ 4 - บา้นตะแมง็ หมู่ที่ 1 ต าบลตาบง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

13,200 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั สาย 1 8,902,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นแม่ดง 

หมู่ที่ 5 - บา้นควนกาแม ต าบลแม่ดง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,810 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่ดง อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส สาย 1 9,923,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายนิคม

สรา้งตนเองสายโท 3 หมู่ที่ 6 บา้นเขาสามสบิ ต าบลโละจูด กวา้ง 7 เมตร

 ยาว 3,100 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 21,700 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโละจูด อ าเภอ สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายหนิ

สูง - จาแบดูวอ หมู่ที่ 5 บา้นหนิสูง ต าบลเอราวณั กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,590 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,540 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเอราวนั อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส สาย 1 8,936,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

น า้ตกบา้นตามงุ หมู่ที่ 2 ต าบลเชงิคีรี มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,400 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชงิคีรี อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส สาย 1 8,815,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีตสายไอร์

บอืแก หมู่ที่ 9 บา้นไอรบ์ลอืแก ต าบลศรีสาคร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,850 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,100 ตามรางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส สาย 1 9,970,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ภายใน

ชมุชนประชาสามคัคี หมู่ที่ 1 ต าบลปะลรูุ หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 22,800

 ตารางเมตร เทศบาลต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส สาย 1 9,961,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายสา

ยะ ซอยบาเละบอืเจาะ หมู่ที่ 4 บา้นสายะ ต าบลกาวะ กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,600 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส สาย 1 4,312,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นโผลง -

 ตะโละ๊บูเกะ๊ หมู่ที่ 5 บา้นโผลง ต าบลโตะ๊เด็ง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

12,255 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโตะ๊เด็ง อ าเภอสุไหงปาด ี สาย 1 8,008,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

กาบุ ๊- บา้นเปาะเจะ๊เต็ง หมู่ที่ 4 บา้นสากอ ต าบลสากอ กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,500 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั สาย 1 3,210,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สาย นธ. 4029 แยกทางหลวง 4057 - บา้นโคกมะม่วง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4

 บา้นใหญ่ - บา้นโคกมะม่วง ต าบลพร่อน กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,000 

เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ สาย 1 9,353,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,988,900                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,988,900                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 1,857,300                 

งบลงทนุ 1,857,300                 

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันราธวิาส ต าบล

โคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,737,300                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,737,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,737,300                    

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 131,600                   

งบลงทนุ 131,600                   

ครุภณัฑ์ 131,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 131,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันราธวิาส 

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 3 45,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส เครื่อง 6 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันราธวิาส ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 2 7,600                         

กระทรวงยตุธิรรม 371,100                   

กรมคุมประพฤติ 130,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 130,000                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 130,000                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 130,000                   

งบลงทนุ 130,000                   

ครุภณัฑ์ 130,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันราธวิาส  ต าบลบางนาค

 อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 130,000                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 51,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 51,600                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 51,600                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 51,600                     

งบลงทนุ 51,600                     

ครุภณัฑ์ 51,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดันราธวิาส  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 2 15,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันราธวิาส  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดันราธวิาส  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 17,800                        

กรมราชทณัฑ์ 189,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 9,500                      

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 9,500                      

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจน ์สงักดั

เรือนจ าจงัหวดันราธวิาส  ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 180,000                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 180,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 180,000                   

งบลงทนุ 180,000                   

ครุภณัฑ์ 180,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

เรือนจ าจงัหวดันราธวิาส  ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั เครื่อง 15 180,000                      

กระทรวงแรงงาน 12,033,300                

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 1,654,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,654,400                 

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 624,000                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 624,000                   

งบลงทนุ 624,000                   

ครุภณัฑ์ 624,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 564,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานแรงงานจงัหวดั

นราธวิาส  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 12 564,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังานแรงงาน

จงัหวดันราธวิาส  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 60,000                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 1,030,400                 

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,030,400                 

งบลงทนุ 1,030,400                 

ครุภณัฑ์ 1,030,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,030,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดันราธวิาส  ต าบลล าภู ชดุ 23 1,030,400                    

กรมการจดัหางาน 4,541,500                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,059,300                 

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                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,000                      

งบด าเนินงาน 8,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,700                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,750,300                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,750,300                 

งบด าเนินงาน 1,750,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,653,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 642,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 121,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 121,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 27,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 96,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 19,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 20,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 27,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,200                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,336,100                 

โครงการศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่

สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,336,100                 

การพจิารณาอนุญาตท างานแบบเบด็เสร็จในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,336,100                 

งบด าเนินงาน 2,336,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,200,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 30,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 684,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 84,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,208,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 519,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตพ์รอ้มคนขบั 0 399,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเกบ็สิง่ปฏกูิล 0 4,200                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้โทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์น็ต 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุบริโภค 0 60,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 135,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 99,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 36,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     
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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 5,548,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,548,000                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 5,548,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 5,548,000                 

งบลงทนุ 5,548,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,548,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,548,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกั 2 ชัน้ 1 หลงั (6 หอ้ง) (ระดบั 1-2)  ต าบลล าภู 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 5,548,000                    

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 289,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 289,400                   

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 30,000                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 30,000                     

งบลงทนุ 30,000                     

ครุภณัฑ์ 30,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุล  าโพงเคลือ่นที่ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 30,000                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 259,400                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 9,400                      

งบลงทนุ 9,400                      

ครุภณัฑ์ 9,400                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ตู ้ 1 9,400                         

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

นราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 130,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดันราธวิาส 

ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 120,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 31,527,500                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 57,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 57,500                     

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 57,500                     

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 57,500                     

งบลงทนุ 57,500                     

ครุภณัฑ์ 57,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 57,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

นราธวิาส  ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันราธวิาส  

ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตวั 5 11,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

นราธวิาส  ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 4 22,000                        

กรมศิลปากร 31,470,000                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 31,470,000                

โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจชายแดนใตส้นัตสุิข 31,470,000                

ส่งเสริม สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ในดา้น การอนุรกัษม์รดกศิลปวฒันธรรมของ

ประชาชนในพื้นที ่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 31,470,000                

งบลงทนุ 31,470,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,470,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะโบราณสถานวดัปิบผลวินั (วดัตะปงั) ต าบลศาลา

ใหม่ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 29,470,000                   

รายการระดบัที1่: จดัสรา้งพพิธิภณัฑอ์าคารศูนยก์ารเรียนรู ้อลั-กรุอาน 

ต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 29,470,000                   

กระทรวงศึกษาธิการ 2,814,354,260            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 1,082,214,200            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,305,900                 

โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,305,900                 

จดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,305,900                 

งบรายจ่ายอื่น 6,305,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาตลอดชวีติในสถาบนัศึกษา 0 1,606,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมภาษาเพือ่การเรียนรูแ้ละสือ่สาร 0 2,426,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการกฬีา กศน.สายสมัพนัธช์ายแดนใต ้ 0 693,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการลูกเสอื กศน.ชายแดนใต ้ 0 1,579,900                    
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แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 783,900                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 783,900                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 783,900                   

งบรายจ่ายอื่น 783,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 783,900                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 102,666,900              

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 102,666,900              

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 45,458,800                

งบอดุหนุน 45,458,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 45,458,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 21,002,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 24,456,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 57,208,100                

งบอดุหนุน 57,208,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 57,208,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 29,240,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 27,968,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 624,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 624,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 624,000                   

งบรายจ่ายอื่น 624,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 624,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 954,973,600              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 954,973,600              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 26,110,100                

งบอดุหนุน 26,110,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 26,110,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 4,230,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 4,390,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 17,488,800                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 928,863,500              

งบอดุหนุน 928,863,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 928,863,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 795,197,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 45,254,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 24,158,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 22,565,200                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 41,687,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 16,859,900                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,503,700                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,503,700                 

งบลงทนุ 2,503,700                 

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

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส

 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส

 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส 

ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส 

ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส

 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นช ักส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส 

ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส 

ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส 

ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,240,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,240,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นราธวิาส   ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,240,200                    
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   

งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาาส

 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 11,949,000                

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 11,949,000                

งบลงทนุ 11,949,000                

ครุภณัฑ์ 11,949,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 11,949,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายดาวพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ศูนยว์ทิยาศาสตร์

เพือ่การศึกษานราธวิาส ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 11,949,000                   

นกัเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ดร้บัการอดุหนุน 1,712,500                 

สนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นทีเ่สี่ยงภยั 1,712,500                 

งบลงทนุ 1,712,500                 

ครุภณัฑ์ 1,712,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยีง่อ

 ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอบา

เจาะ ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอศรี

สาคร ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุ

ไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 2 11,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอแวง้

 ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอตาก

ใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเจาะ

ไอรอ้ง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 953,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค

 อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเมอืงนราธวิาส ต าบลบาง

นาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยีง่อ ต าบลยีง่อ อ าเภอยี่ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอบาเจาะ ต าบลบาเจาะ 

อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอรือเสาะ ต าบลรือเสาะออก

 อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอศรีสาคร ต าบลซากอ 

อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุไหโก-ลก ต าบลสุไหง

โก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุไหงปาด ีต าบลปะลรูุ 

อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอแวง้ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอตากใบ ต าบลเจะ๊เห 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอระแงะ ต าบลตนัหยงมสั 

อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ 

อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอจะแนะ ต าบลจะแนะ 

อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุคิริน ต าบลสุคิริน 

อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 16,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเมอืงนราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยีง่อ ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอบาเจาะ ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอรือเสาะ ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอศรีสาคร ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุไหงปาด ีต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอแวง้ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอจะแนะ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 4 30,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเมอืงนราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยีง่อ ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 15,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอบาเจาะ ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอรือเสาะ ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ เครื่อง 2 15,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอศรีสาคร ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร เครื่อง 2 15,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุไหงโกลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหง

โก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุไหงปาด ีต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ี เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอแวง้ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดั เครื่อง 2 15,400                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอจะแนะ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุคิริน ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 703,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดั ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอเจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดั ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอสุคีริน ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยีง่อ ต าบลยีง่อ อ าเภอยี่

งอ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอบาเจาะ ต าบลบาเจาะ 

อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุไหงโกลก ต าบลสุไหง

โก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอแวง้ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอตากใบ ต าบลเจะ๊เห 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอระแงะ ต าบลตนัหยงมสั  

อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ 

อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอจะแนะ ต าบลจะแนะ 

อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  100 

น้ิว ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยีง่อ ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดั จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุคีริน ต าบลสุคิริน 

อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 30,300                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  100 

น้ิว ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอบาเจาะ ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  100 

น้ิว ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุไหงโกลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุ

ไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ  100 

น้ิว ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอแวง้ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดั จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ  100 

น้ิว ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ  100 

น้ิว ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ 

จงัหวดันราธวิาส จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ  100 

น้ิว ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอ

รอ้ง จงัหวดันราธวิาส จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ  100 

น้ิว ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอจะแนะ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ  100 

น้ิว ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุคีริน ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนจงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอเมอืงนราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอยีง่อ ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอบาเจาะ ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอรือเสาะ ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอศรีสาคร ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอสุไหงโกลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก ตวั 1 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSLR ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอแวง้ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ตวั 1 28,800                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 922,591,760              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,161,420                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,161,420                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,161,420                 

งบด าเนินงาน 1,161,420                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,161,420                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,161,420                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 123,460,100              

โครงการพื้นฐานเพือ่การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 123,460,100              

พื้นฐานเพือ่การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 123,460,100              

งบลงทนุ 123,460,100              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 123,460,100                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,829,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกันกัเรียนแบบพเิศษ โรงเรียนรือเสาะชนูปถมัภ์

 ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 15,609,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกันกัเรียนแบบพเิศษ โรงเรียนมธัยมสุไหงปาดี

 ต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส หลงั 1 16,219,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 69,015,600                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นกวาลอซรีา ต าบลปาเสมสั

 อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนนิคมพฒันา 5 ต าบลสุ

คิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นไมแ้ก่น ต าบล

สากอ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนเทพประทานไทยยนืยง

 ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนนราสกิขาลยั ต าบล

บางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นบูเกะสูดอ ต าบล

บาเระใต ้อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นยอืลอ ต าบลบอื

เระ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นปะลกุาแปเราะ 

ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นทอน ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัล  าภู ต าบลล าภู 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นบูเกะกอตอ 

ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นลูโบะดาโตะ๊ 

ต าบลลโุบะบอืซา อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสวนพลู ต าบล

โคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นยอืลาแป ต าบลสุ

วารี อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นดาฮง ต าบลเชงิคีรี

 อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนนราสกิขาลยั ต าบล

บางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 506,200                      

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

ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นอาตะบอืเระ ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นแคนา ต าบลบางปอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นตะโละมญีอ ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นรือเสาะ ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนประชาวทิยรงัสรรค ์ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นแฆแบะ๊ ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นลูโบะ๊เยาะ ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นบ ารุงวทิย ์ต าบลบูกติ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นเจะ๊เหม ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 5,436,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนเพลนิพศิ ต าบลเอราวณั อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 5,436,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นไอกรอส ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดั หลงั 1 5,436,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นลาไม ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 5,436,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองแวง้ ต าบลแม่ดง อ าเภอแวง้ หลงั 1 5,402,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนเรียง

ราษฏรอ์ปุถมัภ ์ต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 1,070,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,828,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบอืราเป๊ะ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส แห่ง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลูโบะ๊บาตู ต าบลตะมะยูง อ าเภอศรีสาคร แห่ง 1 1,171,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยีง่อ ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 507,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบลูกา ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั แห่ง 1 1,568,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรามา ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ สพป.นราธวิาส เขต 1 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส แห่ง 1 334,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลูโบะบูโละ ต าบลสามคัคี อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั แห่ง 1 1,129,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ใส ต าบลเกยีร ์อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 110,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตือมายู ต าบลเอราวณั อ าเภอแวง้ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเจะ๊ยอ ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเกาะสวาด ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดั แห่ง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกงู ต าบลบางขนุทอง อ าเภอตากใบ จงัหวดั แห่ง 1 223,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปะลรูุ ต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ สพป.นราธวิาส เขต 2 ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก - ลก แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซรายอ ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโตะ๊เวาะ ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบอเกาะ ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจฬุาภรณ์ 12 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดั แห่ง 1 200,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตนัหยงลมิอ ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ แห่ง 1 272,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบาโงระนะ ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบาเจาะ ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนราสกิขาลยั ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส แห่ง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ สพม.15 ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 899,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,785,800                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนนราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส แห่ง 1 776,400                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนสุคิรินวทิยา ต าบลสุ

คิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 485,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) ยาว 76 เมตร 

โรงเรียนบา้นกาบุ ๊ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 323,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) ยาว 192 เมตร 

โรงเรียนบา้นยะบะ (อปุการวทิยา) ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั แห่ง 1 816,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) ยาว  240 เมตร 

โรงเรียนบา้นปูลาเจะ๊มูดอ ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,021,000                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) ยาว 400 เมตร 

โรงเรียนนิคมพฒันา 9 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,699,700                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) ยาว  330 เมตร 

สพม.15 ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,402,300                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) ยาว  61 เมตร 

โรงเรียนบา้นกูย ิต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 260,700                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 608,734,500              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 601,403,700              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 601,403,700              

งบอดุหนุน 601,403,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 601,403,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 112127 601,403,700                 
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รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 112127 81,157,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 112127 42,557,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 112127 44,154,000                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 112127 68,780,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 112127 364,754,100                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 7,330,800                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 6,330,800                 

งบลงทนุ 6,330,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบูกิต๊ยอืแร ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกมอืบามติรภาพที่ 223 ต าบลโฆษติ อ าเภอตากใบ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกูบู ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบูเกะสูดอ ต าบลบาเระใต ้อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกะลูแป ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตะโละ ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นจอืแร ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกาโดะ ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นซรายอ ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนประชาวทิยรงัสรรค ์ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นภูเขาทอง ต าบลบา้นโตะ๊โมะ๊-บา้นภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นริแง ต าบลผดุงมาตร อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,930,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,930,800                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบูเกะสูดอ ต าบลบาเระใต ้อ าเภอบาเจาะ 

จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 251,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกะลูแป ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ 

จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 342,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตะโละ ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ 

จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นจอืแร ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั แห่ง 1 392,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกาโดะ ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ แห่ง 1 389,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนประชาวทิยรงัสรรค ์ต าบลกาหลง อ าเภอศรี

สาคร จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นภูเขาทอง ต าบลบา้นโตะ๊โมะ๊-บา้นภูเขาทอง

 อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส แห่ง 0 192,800                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นริแง ต าบลผดุงมาตร อ าเภอจะแนะ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบูกิต๊ยอืแร ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ แห่ง 1 392,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโคกมอืบามติรภาพที่ 223 ต าบลโฆษติ 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกูบู ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดั แห่ง 1 392,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัก าแพง ต าบลกะลวุอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปูลากาป๊ะ ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจะแลเกาะ ต าบลมะนงัตายอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอืงา ต าบลบางปอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกตีเต ต าบลบางปอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกเคียน ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะโละแน็ง ต าบลบางปอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปล ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโตะ๊นอ ต าบลมะนงัตายอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรายขาว ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งคา ต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอเบาะ ต าบลจอเบาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลาลูกไก่ ต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปูตะ ต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกงู ต าบลบางขนุทอง อ าเภอตากใบ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกมะเฟือง ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปูลาเจะ๊มูดอ ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทรายขาว ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตอหลงั ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะสวาด ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเพลนิพศิ ต าบลเอราวณั อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตอแล ต าบลแม่ดง อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตอออ ต าบลกายูคละ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเทพประทานไทยยนืยง ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแขยง ต าบลเอราวณั อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูเขาทอง ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจฬุาภรณ์ 12 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสายะ ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโบราณสถติย ์ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบอเกาะ ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัประดษิฐบ์ุปผา ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปาะเจะ๊เต็ง ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราชภกัด ีต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบาโงกอืเต ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบอืราแง ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบาโงฮูมอ ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอเหะ ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยะออ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราชประสงค ์ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลูโบะ๊เยาะ ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตนัติการามมติรภาพที่ 109 ต าบลตนัหยงลมิอ 

อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาพระ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไอปาเซ ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกูจงิลอืปะ ต าบลเฉลมิ อ าเภอระแงะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัร่อน ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาบ ารุง ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบละแต ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบาโงสะโต ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบาโง ต าบลเฉลมิ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปาเซ ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 187,776,740              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 4,579,520                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 4,579,520                 

งบลงทนุ 4,579,520                 

ครุภณัฑ์ 4,579,520                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,579,520                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไอกรอส ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้

นยะออ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนร่วม

จติตป์ระชา ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดุซงยอ ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 52 76,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แมะแซ ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นรือเปาะ ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบู

เกะ๊บอืแต ต าบลผดุงมาตร อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 22 32,560                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยานิง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจู

โวะ ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เกาะสะทอ้น ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลอแระ ต าบลบาเระใต ้อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 38 56,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ฮูแตทูวอ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตะโละแน็ง ต าบลบางปอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

จอเบาะ ต าบลจอเบาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ศาลาลูกไก่ ต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลู

โบะดาโตะ๊ ต าบลลโุบะบอืซา อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสิ

โป ต าบลเฉลมิ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตนัหยงลมิอ ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บองอ ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลู

โบะ๊บาตู ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เจะ๊เก ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 44 65,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตราแดะ๊ ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นบละแต ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บาโงปะแต ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นรือเสาะ ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ลาเมาะฮเีล ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอืแย ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นฆอเลาะทูวอ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

เพลนิพศิ ต าบลเอราวณั อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 56 82,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

จฬุาภรณ์ 12 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กวาลอซรีา ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 42 62,160                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กาวะ ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บาโงฮูมอ ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 33 48,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไอบาตู ต าบลโตะ๊เด็ง อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 66 97,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อสิลามบ ารุง ต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตะโละบูเกะ๊ ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 52 76,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บาโงกอืเต ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บาโงมาแย ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตือกอ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนร่วมจติตป์ระชา ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นรือเปาะ ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตะเหลีย่ง ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นศรีพงนั ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางขนุทอง ต าบลบางขนุทอง อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกาเยาะมาตี ต าบลกาเยาะมาตี อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบอืเจา๊ะ ต าบลบาเจา๊ะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นอโียะ ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปะลกุาแปเราะ ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปูลากาป๊ะ ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกพะยอม ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจูดแดง ต าบลมะนงัตายอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นมะนงักาหย ีต าบลมะนงัตายอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจะแลเกาะ ต าบลมะนงัตายอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโตะ๊นอ ต าบลมะนงัตายอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตน้ตาล ต าบลจอเบาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตะโละมญีอ ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบูเกะกอตอ ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นศาลาลูกไก่ ต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกาเด็ง ต าบลกาลซิา อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสโิป ต าบลเฉลมิ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกอแนะเหนือ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตนัหยงลมิอ ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปาเซ ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบองอ ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบาโงสะโต ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตราแดะ๊ ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบละแต ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นลูโบะ๊บาตู ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาแกว้ ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสายน า้ทพิย ์ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบาโงปะแต ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบาโงปูโละ ต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกูย ิต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบาโง ต าบลกายูคละ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางขดุ ต าบลฆอเลาะ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนูโระ๊ ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแวง้ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกรือซอ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดาฮง ต าบลเชงิคีรี อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสาคร ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตะมะยูง ต าบลตะมะยูง อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตอหลงั ต าบลตะมะยูง อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นลาแล ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปูโป๊ะ ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 89 (บา้นโคกสยา) ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสายะ ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตะโละบูเกะ๊ ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกลูบ ีต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 128,537,720              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 39,754,300                

งบลงทนุ 39,754,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,754,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 39,754,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นบาตูฯ มติรภาพที่

66 ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นกาลซิา ต าบลกาลิ

ซา อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 3,528,400                    

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

เกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 4,492,200                    

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

ผดุงมาตร อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 12,575,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนบา้นโคกมอืบา

มติรภาพที2่23  ต าบลโฆษติ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 15,630,200                   

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 11,496,200                

งบลงทนุ 11,496,200                

ครุภณัฑ์ 11,496,200                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 227,200                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นตา

โงะ ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ใบ 3 19,200                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นบูเกะ๊ตาโมงมติรภาพที่ 128 ต าบลบูกติ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดั ใบ 2 10,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนราช

ภกัด ีต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ต าเสาพฒันา ต าบลฆอเลาะ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ใบ 3 27,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ปูลาเจะ๊มูดอ ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ใบ 2 18,400                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

สะหริ่ง ต าบลโฆษติ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

จฬุาภรณ์ 12 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ตอแล ต าบลแม่ดง อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

สายะ ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นเจะ๊เก ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ใบ 4 78,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบริจะ๊ ต าบลลา

โละ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

บางขนุทอง ต าบลบางขนุทอง อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สะหริ่ง ต าบลโฆษติ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,948,400                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นปูยู ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นเจะ๊ยอ ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นตะเหลีย่ง ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นฆอเลาะทูวอ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นกลูบ ีต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นไมแ้ก่น ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นน า้ทุเรียน ต าบลร่มไทร อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนร่วมจติตป์ระชา ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นฮูลู ต าบลกาลซิา อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นรือเปาะ

 ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลูโบะ

ดาโตะ๊ ต าบลลโุบะบอืซา อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยีง่อ 

ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจอ

เบาะ ต าบลจอเบาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลา

เมาะฮเีล ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 49 77,420                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอืแย

 ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอืแยหะย ีต าบลสุวารี อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 76 120,080                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอ

แระ ต าบลบาเระใต ้อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 56 88,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาโงปู

โละ ต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 78 123,240                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกา

เยาะมาตี ต าบลกาเยาะมาตี อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 44 69,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

สะทอ้น ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 104 164,320                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอสิลาม

บ ารุง ต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจอืแร

 ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไอบา

ตู ต าบลโตะ๊เด็ง อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตะ

โละบูเกะ๊ ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้ใส

 ต าบลเกยีร ์อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาโง

มาแย ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 49 77,420                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบา

โงกอืเต ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสายะ

 ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กวาลอซรีา ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาโง

ฮูมอ ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 98 154,840                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเพลนิพศิ 

ต าบลเอราวณั อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 84 132,720                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจฬุา

ภรณ์ 12 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นฮูลู 

ต าบลกาลซิา อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกาเด็ง

 ต าบลกาลซิา อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 48 75,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตนัหยงลมิอ ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลูโบะ๊

บาตู ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเจะ๊เก

 ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาโง

สะโต ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 25 39,500                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตรา

แดะ๊ ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ

ละแต ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสโิป 

ต าบลเฉลมิ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 42 66,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไอ

กรอส ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 36 56,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดุซง

ยอ ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 93 146,940                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้หอม ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 37 58,460                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนพทิกัษ์

วทิยากมุงุ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 55 86,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนร่วมจติต์

ประชา ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไอ

สะเตียร ์ต าบลบูกติ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ชดุ 68 107,440                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาตา

ปาเซ ต าบลบุกติ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ชดุ 39 61,620                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นมะรื

อโบออกมติรภาพที่ 199 ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดั ชดุ 76 120,080                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ ารุง

วทิย ์ต าบลบูกติ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ชดุ 59 93,220                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นฮูแตทูวอ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจะแลเกาะ ต าบลมะนงัตายอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโตะ๊นอ ต าบลมะนงัตายอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตะโละมญีอ ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกาบุ ๊ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบอืเจา๊ะ ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปะลกุาแปเราะ ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกาเยาะมาตี ต าบลกาเยาะมาตี อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปูซูตีฆอ ต าบลลโุบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นฮูแตยอืลอ ต าบลบาเระใต ้อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นลาเมาะฮเีล ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสายน า้ทพิย ์ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกาโดะ ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสุเป๊ะ ต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลอแระ ต าบลบาเระใต ้อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดาฮง ต าบลเชงิคีรี อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบาโง ต าบลกายูคละ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตนัหยงลมิอ ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบาโงสะโต ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปาเซ ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสโิป ต าบลเฉลมิ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

กอแนะเหนือ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นจู

โวะ ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโตะ๊เวาะ ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นลูโบะ๊ซามา ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นตือมายู ต าบลเอราวณั อ าเภอแวง้ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนูโระ๊ ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนนิคมพฒันา 6 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นดอเฮะ ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบอืราแง ต าบลโตะ๊เด็ง อ าเภอสุไหงปาด ี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นร่วมใจ ต าบลร่มไทร อ าเภอสุคิริน จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนเทพประทานไทยยนืยง ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นตาโงะ ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกาแนะ ต าบลกะลวุอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโคกตีเต ต าบลบางปอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโคกแมแน ต าบลมะนงัตายอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสุไหงบาลา ต าบลมะนงัตายอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกาแร ต าบลลโุบะบอืซา อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแยะ ต าบลจอเบาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกูแว ต าบลลโุบะบายะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบอืแนปีแย ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นมะยูง ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเชงิเขา (แดงอทุศิ) ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นปูซูตีฆอ ต าบลลโุบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบอืเระ ต าบลบาเระใต ้อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดูกู ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นฮูแตยอืลอ ต าบลบาเระใต ้อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบากง ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบอืแรง ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนสมัพนัธบ์า้นลาโละ ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกาโดะ ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดอืแยหะย ีต าบลสุวารี อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นไอรแ์ยง ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนสามคัคีวทิยา ต าบลตะมะยูง อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนสวา่งวฒันา ต าบลเชงิคีรี อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นยีง่อ ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นศรีพงนั ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกรือซอ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกาวะ ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนนิคมพฒันา 7 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,932,240                 

งบลงทนุ 1,932,240                 

ครุภณัฑ์ 1,932,240                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 67,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธวิาส เขต 1 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธวิาส เขต 1 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ตู ้ 6 47,400                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,324,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธวิาส เขต 1 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธวิาส เขต 3 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 2

 ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก - ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 14 224,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 3

 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1 ต าบลล าภู อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 2 ต าบลปาเสมสั 

อ าเภอสุไหงโก - ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 7 147,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 3 ต าบลตนัหยงมสั

 อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 2 ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหง

โก - ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 2 ต าบลปาเสมสั

 อ าเภอสุไหงโก - ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 3 ต าบลตนัหยง

มสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 12 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธวิาส เขต 2 ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก - ลก จงัหวดั เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธวิาส เขต 3 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดั เครื่อง 10 79,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1 ต าบล

ล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 6,200                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 81,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 3

 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1 ต าบล

ล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธวิาส เขต 3 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดั เครื่อง 1 13,100                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 458,640                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเจาะไอ

รอ้ง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบาโงกอื

เต ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 23 38,640                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นลาแล ต าบลปูโยะ 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นปูโป๊ะ ต าบลมูโนะ 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นลูโบะ๊กาเยาะ ต าบล

เฉลมิ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 75,354,980                

งบลงทนุ 75,354,980                

ครุภณัฑ์ 8,354,380                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 437,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นธรรมเจริญ ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นบางมะนาว ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์10 ต าบลลโุบะสาวอ 

อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นป่าไผ่ ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นท าเนียบ 

ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 47,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,234,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี โรงเรียนบา้นสาเมาะ ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์44 วดั

ฉทัทนัตส์นาน ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส คนั 1 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์9 ต าบลลุ

โบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส คนั 1 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์10 ต าบลลุ

โบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส คนั 1 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์ 

โรงเรียนนิคมพฒันา 10 ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส คนั 1 1,075,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเปล ต าบลกะลุ

วอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 541,600                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นปาหนนั ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นบูเกะตา ต าบลโละจูด 

อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 9 208,800                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นมูโนะ ต าบลมูโนะ อ าเภอสุ

ไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 4 92,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,130,780                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหวัเขา ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นไอรโ์ซ 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นค่าย 

ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไอรโ์ซ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 80 118,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค่าย ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 99 145,320                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปลกัปลา ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 66 97,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสยา ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 38 56,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบู

เกะตา ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 114 168,720                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าไผ่ ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไอรโ์ซ

 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 60 94,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท าเนียบ ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเปล 

ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสยา ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ศิลา ต าบลกะลวุอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 47 74,260                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

ตนัหยง (มติรภาพที่ 153) ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ชดุ 55 86,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบูเกะ

ตา ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคีรี

ราษฎรร์งัสฤษดิ์ ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบูเกะ

ตา ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 60 100,800                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบูเกะตา ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบูเกะตา ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นปลกัปลา ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกสยา ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 10 (บา้นใหม)่ ต าบลกะลวุอเหนือ 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 126,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 67,000,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,735,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 303/28 (บา้นพกัครูเรือนแถว) โรงเรียนนิคมพฒันา 

10 ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 4,735,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 57,697,800                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์9 

ต าบลลโุบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 3,450,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นค่าย ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส หลงั 1 5,436,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นโคกสยา ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 5,402,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นหวั

เขา ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นคีรี

ราษฎรร์งัสฤษดิ์ ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์44 วดัฉทัทนัตส์นาน ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดั หลงั 1 5,200,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นไอรโ์ซ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอจะแนะ หลงั 1 5,073,000                    
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รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นเขาตนัหยง (มติรภาพที่ 

153) ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 3,450,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นมูโนะ ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั หลงั 1 6,345,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 100/27 โรงเรียนบา้นบูเกะตา 

ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 8,071,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นสาเมาะ ต าบลบองอ 

อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนร่มเกลา้ นราธวิาส ต าบลยีง่อ

 อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 6,822,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนร่มเกลา้ นราธวิาส

 ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 421,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,141,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์10 ต าบลลโุบะสาวอ อ าเภอบา แห่ง 1 2,141,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,005,100                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นธรรม

เจริญ ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 362,200                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนร่มเกลา้ นราธวิาส 

ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 343,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรติ์ กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร ์บางปอประชารกัษ ์ต าบลบาง

ปอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 705,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ์ กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร ์

บางปอประชารกัษ ์ต าบลบางปอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 594,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 23,398,100                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 20,397,100                

งบลงทนุ 20,397,100                

ครุภณัฑ์ 1,753,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 86,800                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 15 ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 15 ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 15 ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 2 15,800                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ต าบล

บางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 305,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 

ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 9 198,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ต าบลบางนาค อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 15 ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั เครื่อง 2 11,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ต าบลบางนาค 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 12,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ต าบลบางนาค อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 11,400                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 55,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ต าบล

บางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ต าบลบางนาค 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 15 ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 17,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,643,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,643,400                   

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

นราสกิขาลยั  ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 9,321,900                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนสวนพระยาวทิยา ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะ หลงั 1 9,321,500                    

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,001,000                 

งบลงทนุ 3,001,000                 

ครุภณัฑ์ 3,001,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,001,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนตนัหยงมสั 

ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสุคิรินวทิยา

 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนรือ

เสาะชนูปถมัภ ์ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนธญัธาร

วทิยา ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเฉลมิพระ

เกยีรติ์ กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร ์บางปอป ต าบลบางปอ อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 600,200                      
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เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 5,598,800                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,801,400                 

งบลงทนุ 1,801,400                 

ครุภณัฑ์ 1,801,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 370,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาท ีศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดันราธวิาส 

ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 10 แผ่น ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,336,500                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส

 จงัหวดันราธวิาส คนั 1 48,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 78,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตวั 2 27,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

นราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค

 อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 30,300                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 5,600                         

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 8 น้ิว ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดันราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส เครื่อง 1 5,600                         

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 1,037,400                 

งบลงทนุ 1,037,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,037,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

นราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 948,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 89,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

นราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 89,300                        

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 2,760,000                 

งบอดุหนุน 2,760,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,760,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 2,760,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 25,662,600                
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การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 24,816,900                

งบลงทนุ 24,816,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,816,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,994,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้และอาบน า้หญงิ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์39 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารหอประชมุแบบ 100/27 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์39 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 8,474,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,906,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์39 ต าบล

ตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 7,803,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหน์ราธวิาส 

ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 6,103,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,915,900                    

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็น า้ใตด้นิ ค.ส.ล. ขนาดความจ ุ120 ลบ.ม. (ตวัถงั

โผลเ่หนือระดบัดนิ 0.50 เมตร) โรงเรียนศึกษาสงเคราะหน์ราธวิาส ต าบล

โละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ถงั 1 402,000                      

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหน์ราธวิาส ต าบล

โละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ถงั 1 569,400                      

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์39 ต าบล

ตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ถงั 1 569,400                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะหน์ราธวิาส

 ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 167,100                      

รายการระดบัที1่: ป้อมยาม โรงเรียนศึกษาสงเคราะหน์ราธวิาส ต าบลโละจูด

 อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 208,000                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 845,700                   

งบลงทนุ 845,700                   

ครุภณัฑ์ 845,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 438,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์39 ต าบลตนัหยงมสั

 อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเงนิสด โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์39 

ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์39 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 3 68,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์39 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์39 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพบ์ตัรพลาสติกแบบหนา้เดยีว โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์39 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 48,000                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์39 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดั ใบ 6 55,200                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 143,200                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์39 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์39 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์39

 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 3 28,200                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์39 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ ตวั 1 13,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 234,600                      

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์39 ต าบล

ตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส คนั 2 17,600                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

 39 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส คนั 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือ สลบัเพศได ้พรอ้มอวยัวะภายใน แบบ

เต็มตวั โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์39 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ ตวั 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย ์แบบเต็มตวั โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์39 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ตวั 1 16,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบคานสมดุลพรอ้มที่วดัส่วนสูง 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์39 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดั เครื่อง 2 16,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 388,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 388,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 388,000                   

งบด าเนินงาน 388,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 388,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 388,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,071,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,071,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 164,000                   

งบด าเนินงาน 164,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 164,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 164,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 867,000                   

งบด าเนินงาน 867,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 867,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 867,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 48,995,200                
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แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 35,861,100                

โครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 35,861,100                

พฒันาการอาชวีศึกษาในเขตพฒันาพเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 35,861,100                

งบลงทนุ 35,861,100                

ครุภณัฑ์ 1,728,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,728,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอยีง่อ วทิยาลยัสารพดั

ช่างนราธวิาส  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอระแงะ วทิยาลยัสารพดัช่างนราธวิาส  ต าบล

โคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด 13,000 บทียูี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอ

ระแงะ วทิยาลยัสารพดัช่างนราธวิาส  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด

Network แบบที่1 (27 หนา้/นาท)ี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอระแงะ

 วทิยาลยัสารพดัช่างนราธวิาส  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ีศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอระแงะ วทิยาลยัสารพดัช่าง

นราธวิาส  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอระแงะ วทิยาลยัสารพดัช่าง

นราธวิาส  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้  ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอ

ระแงะ วทิยาลยัสารพดัช่างนราธวิาส  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส ขดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ 1,000 ลติร ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอระแงะ วทิยาลยัสารพดัช่างนราธวิาส  ต าบล

โคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเปิดคู่ ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอระ

แงะ วทิยาลยัสารพดัช่างนราธวิาส  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส ตู ้ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ นขนาด 15 ลติร ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอระแงะ วทิยาลยัสารพดัช่างนราธวิาส    ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศูนยฝึ์กอบรม

วชิาชพีประจ าอ าเภอระแงะ วทิยาลยัสารพดัช่างนราธวิาส  ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ศูนยฝึ์กอบรม

วชิาชพีประจ าอ าเภอสุไหงปาด ีวทิยาลยัการอาชพีสุไหงโก-ลก  ต าบลปาเสมสั

 อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอสุไหงปาด ีวทิยาลยัการอาชพีสุไหงโก-ลก  

ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน(จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอสุไหงปาด ีวทิยาลยัการ

อาชพีสุไหงโก-ลก ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส  เครื่อง 20 320,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด 13,000 บทียูี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอ

สุไหงปาด ีวทิยาลยัการอาชพีสุไหงโก-ลก  ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด

Network แบบที่1 (27 หนา้/นาท)ี ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอสุไหง

ปาด ีวทิยาลยัการอาชพีสุไหงโก-ลก  ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ีศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอสุไหงปาด ีวทิยาลยัการ

อาชพีสุไหงโก-ลก  ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส  เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอสุไหงปาด ีวทิยาลยัการอาชพี

สุไหงโก-ลก  ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส  เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้  ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอสุไหงปาด ีวทิยาลยัการอาชพีสุไหงโก-ลก ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหง ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ 1,000 ลติร ศูนย์

ฝึกอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอสุไหงปาด ีวทิยาลยัการอาชพีสุไหงโก-ลก  

ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเปิดคู่ ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอสุ

ไหงปาด ีวทิยาลยัการอาชพีสุไหงโก-ลก  ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก ตู ้ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ นขนาด 15 ลติร ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ า

อ าเภอสุไหงปาด ีวทิยาลยัการอาชพีสุไหงโก-ลก  ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหง

โก-ลก จงัหวดันราธวิาส  เครื่อง 1 13,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,132,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,132,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอสุคิริน วทิยาลยัสารพดัช่าง

นราธวิาสต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 21,620,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยว์ทิยบริการพรอ้มครุภณัฑ ์พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 

1,088 ตารางเมตร ( 2 ชัน้){{LF}}ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจ าอ าเภอสุไหงปา

ด ี วทิยาลยัการอาชพีสุไหงโก-ลก ต าบลปาเสมสั{{LF}}อ าเภอสุไหงโก-ลก หลงั 1 12,511,800                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 10,484,100                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 10,484,100                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 10,484,100                

งบอดุหนุน 10,484,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,484,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 10,484,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 2,018,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 464,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 908,100                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 958,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 6,135,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,650,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,290,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,290,000                 

งบลงทนุ 2,290,000                 
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ครุภณัฑ์ 2,290,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ ส าหรบังานประมวลผล  

วทิยาลยัการอาชพีสุไหงโก-ลก  ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั เครื่อง 90 1,890,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการเทคโนโลยกีารโรงแรม ชดุหอ้งพกั  

วทิยาลยัการอาชพีสุไหงโก-ลก  ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั ชดุ 1 400,000                      

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 360,000                   

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 360,000                   

งบลงทนุ 360,000                   

ครุภณัฑ์ 360,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 360,000                      

รายการระดบัที1่: ลฟิทย์กรถแบบ 2 เสา  วทิยาลยัสารพดัช่างนราธวิาส  

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกอเิลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรม  วทิยาลยัสารพดัช่าง

นราธวิาส  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 3 180,000                      

มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครินทร์ 760,215,600              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 54,274,600                

โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 54,274,600                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 54,274,600                

งบรายจ่ายอื่น 54,274,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเยาวชนเพือ่เสริมสรา้งสนัติสุข

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โครงการ 0 3,922,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัต ัง้และพฒันาศกัยภาพศูนย์

ภาษาต่างประเทศเพือ่รองรบัการพฒันาก าลงัคนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โครงการ 0 2,974,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมองคค์วามรูเ้พือ่พฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ โครงการ 0 3,394,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัต ัง้หอ้งเรียนพเิศษ Science 

Mathematics Program (SMP) โครงการ 0 38,214,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าทางศาสนาอสิลาม 

เพือ่การสรา้งสนัติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โครงการ 0 2,219,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาอสิลาม โครงการ 0 3,551,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 3,669,000                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 3,669,000                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ 

การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 3,669,000                 

งบอดุหนุน 3,669,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,669,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคม

ในประเด็นส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองค์ 0 3,669,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 5,998,600                 

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดบัชาต ิ(O-Net) ทีส่อดคลอ้งกบับริบทพื้นที่ 5,998,600                 

ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดบัชาต ิ(O-NET) ทกุวชิา 5,998,600                 

งบรายจ่ายอื่น 5,998,600                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการการเพาะเลี้ยง

เน้ือเยือ่พชืใหก้บันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โครงการ 0 965,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสอนเสริมความรูว้ชิาเคม ีฟิสกิส ์

ชวีวทิยา และภาษาต่างประเทศแก่นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 0 5,033,200                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 23,134,700                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 23,134,700                

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 23,134,700                

งบอดุหนุน 23,134,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 23,134,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 23,134,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 4,060,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,065,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 1,827,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,928,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน บาท 0 13,253,400                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 159,590,000              

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 144,920,000              

เร่งรดัการจดัการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 144,920,000              

งบอดุหนุน 144,920,000              

ครุภณัฑก์ารศึกษา 65,324,200                   

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส ตู ้ 3 546,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมความชื้น  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 68,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุตูร้างเลือ่นเดี่ยว 10 ตู ้ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 5 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ส)ี ความเร็ว 30 แผ่นต่อ

นาท ีต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: แบบจ าลองโครงสรา้งกระดูกมนุษยพ์รอ้มต าแหน่ง

กลา้มเน้ือ    ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: แบบจ าลองอวยัวะสบืพนัธุเ์พศชาย   ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 6,300                         

รายการระดบัที1่: แบบจ าลองอวยัวะสบืพนัธุเ์พศหญงิ   ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยกระแสไฟฟ้าพรอ้มเครื่องดูด

สุญญากาศ   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาเน้ือเยือ่ส่วนลกึ ชนิดคลืน่ส ัน้   ต าบล

โคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบ าบดัดว้ยการเคลือ่นไหว   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 485,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงปรบัระดบัดว้ยไฟฟ้า   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 535,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ 2 ประตู 7.7 คิว ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 3 28,200                        

รายการระดบัที1่: บอรด์ติดประกาศ   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส

 จงัหวดันราธวิาส แผ่น 1 27,000                        
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รายการระดบัที1่: ระบบเวชระเบยีนโรงพยาบาล   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ระบบ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาด 65,000 บทียูี ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั เครื่อง 2 230,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั เครื่อง 2 111,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 9,000 บทียูี ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส เครื่อง 1 13,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ   ต าบลโคกเคียน

 อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์หลก็   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 6 41,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 ตอน 4 ฟตุ   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 4 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปริ้นเตอรส์ ี  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส

 จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอร ์4 ฟตุ   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตวั 12 82,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านแถบตรวจปสัสาวะ   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ทางธนาคารเลอืด   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบ่มควบคุมอณุหภูม ิ  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งวงจรปิด   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส

 จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์หลก็ 6 ประตู LK-6   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ LKS-404 เบสเตอร ์  ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 2 10,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 ตอน SLG-3+R-36   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 4 26,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ SCF-200TMCL     ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 15,200                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้รอตรวจ 4 ที่น ัง่   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 14 91,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็แจกยา 30 ช่อง   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส คนั 1 78,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกปฏบิตัิการช่วยชวีติข ัน้พื้นฐาน   ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตวั 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,500 

ANSI Lumens ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 54,400                        

รายการระดบัที1่: สวติช2์4-Port Gigabit Smart Managed PoE Switch

 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตวั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 22 แผ่น

  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 32,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนฟ์ลูออเรสเซนต ์  ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 1,539,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพต่อกบักลอ้งจลุทรรศน ์  ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 1,180,000                    

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้ออตัโนมตัิ   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 1,078,600                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็สารเคม ีขนาด 12 คิว   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่สารเคม ี4 องศา   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 4 116,400                      

รายการระดบัที1่: โถดูดความชื้น   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส ชดุ 10 239,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าส ี  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 1,077,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผนึกปากสุญญากาศแบบตัง้โตะ๊   ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 77,000                        

รายการระดบัที1่: แคลมป์มเิตอร ์  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 17,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าปริมาณไนโตรเจนดว้ยระบบอตัโนมตัิ 

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 2,798,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยแบบใชร้งัสอีนิฟาเรด   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 345,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุก าจดัไอกรด   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 247,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหพ์ลงังานความรอ้น   ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 1,646,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัวเิคราะหไ์ขมนัแบบอตัโนมตัิ   ต าบลโคกเคียน

 อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 1,889,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสอบเถา้   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 503,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษา   ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 3 4,050,000                    

รายการระดบัที1่: แบบจ าลองการปฏสินธขิองมนุษยแ์ละการเจริญของ

เอม็บริโอ   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 23,800                        

รายการระดบัที1่: แบบจ าลองโครงสรา้งกระดูกมนุษยแ์ยกส่วน   ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 14,300                        

รายการระดบัที1่: เตาไฟฟ้า   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั เครื่อง 2 642,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอพรอ้มชดุวาดภาพเสมอืนจริง   

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 593,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิบบดจิติอล   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล ทศนิยม 4 ต าแหน่ง    ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 259,400                      

รายการระดบัที1่: คอลมัน ์Zorbac 5 ไมโครเมตร   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 26,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่งประสทิธภิาพสูง   ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 1,466,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบพ่นฝอยระดบัหอ้งปฏบิตัิการ   ต าบล

โคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 2,238,800                    
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รายการระดบัที1่: เวอรเ์นียรแ์คลปิเปอรด์จิติอล 8 น้ิว   ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส อนั 30 213,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอกรดสารเคม ี  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 6 2,094,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 กระบอกตา พรอ้มชดุถา่ยภาพ

ดจิติอล ขนาด 5 เมกะพกิเซล และชดุประมวลผล   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 2,266,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมสิารดว้ยความรอ้นแหง้   ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 3 400,200                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วามรอ้นแหง้   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 3 726,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ามมติิ   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิบบอนิฟาเรดและแบบสมัผสั   ต าบล

โคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 25,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเร็วรอบแบบใชแ้สงและแบบสมัผสั   ต าบล

โคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 33,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเร็วลม   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 56,200                        

รายการระดบัที1่: พดัลมอตุสาหกรรม   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เครื่องตรวจวเิคราะหโ์ลหะ   ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 3,338,600                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เครื่องตรวจวเิคราะหโ์ครงสรา้งสารอนิทรีย ์  

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 745,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัชิ้นเน้ือแบบกึ่งมอืหมนุอตัโนมตัิ   ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 773,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นแผ่นสไลด ์แบบยาว 180x390x95 มลิลเิมตร   

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 46,700                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เยน็หอ้งปฏบิตัิการ 4 องศาเซลเซยีส แบบ 3 ประตู 

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 83,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณเสน้ใยแบบอตัโนมตัิ   ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 1,368,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมสิ าหรบัอาหาร   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 15,100                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็กลอ้งจลุทรรศน ์  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 10 94,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคม ี  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 5 1,141,500                    

รายการระดบัที1่: ตูร้างเลือ่น ระบบพวงมาลยั   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 2 267,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการเจริญเติบโตของพชื   ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 1,959,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการวเิคราะหจ์ลุนิทรีย ์ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเคมวีเิคราะห ์ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการชวีวทิยาโมเลกลุ ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 4,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพยาธวิทิยา ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 4,019,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 20 

แผ่นต่อนาท ีต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 64,000                        

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 856,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II 

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 856,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,139,800                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั หลงั 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่บา้นพกัและบ่อบ าบดั   ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและตกแต่งอาคารโรงพยาบาล ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส งาน 1 10,739,800                   

รายการระดบัที1่: ระบบประปาและบาดาลโรงพยาบาลกลัยาณิวฒันาการุณย ์

  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส งาน 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบกระจายสญัญาณภาพเพือ่การเรียนกาย

วภิาคศาสตร ์  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ระบบ 1 9,400,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 0 3,600,000                    

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 14,670,000                

เร่งรดัการจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 14,670,000                

งบอดุหนุน 14,670,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,670,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 0 14,670,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 251,156,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 251,156,100              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 251,156,100              

งบบคุลากร 93,167,600                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 93,167,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 176 72,948,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิวทิยฐานะ อตัรา 8 336,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนและเงนิสวสัดกิารส าหรบัการ

ปฏบิตัิงานประจ าส านกังานในพื้นที่พเิศษ (สปพ) อตัรา 176 4,224,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พสร.) อตัรา 76 1,283,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 52 3,546,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ ขา้ราชการ อตัรา 52 3,546,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 37 2,311,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งทางวชิาการ ขา้ราชการ อตัรา 37 2,311,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 26 7,448,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนและเงนิสวสัดกิารส าหรบัการ

ปฏบิตัิงานประจ าส านกังานในพื้นที่พเิศษ (สปพ) อตัรา 26 624,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 446,900                      

งบด าเนินงาน 34,811,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,811,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 44 9,105,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ ของขา้ราชการ อตัรา 44 8,984,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ ของพนกังาน อตัรา 10 120,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 2,403,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 

 ของขา้ราชการ อตัรา 6 2,403,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 8 1,180,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ ของขา้ราชการ อตัรา 8 1,180,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนก าลงัคนทางดา้นสาธารณสุข อตัรา 27 954,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนก าลงัคนทางดา้นสาธารณสุข ของขา้ราชการ อตัรา 27 762,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนก าลงัคนทางดา้นสาธารณสุข ของพนกังาน

มหาวทิยาลยั อตัรา 14 192,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนแพทย/์ทนัตแพทย/์ที่ไม่ท  าเวชปฏบิตัิส่วนตวั อตัรา 5 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนแพทย/์ทนัตแพทย/์ที่ไม่ท  าเวชปฏบิตัิ

ส่วนตวั ของขา้ราชการ อตัรา 5 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงาน

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อตัรา 176 20,511,600                   

รายการระดบัที2่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่

ผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ของขา้ราชการ อตัรา 176 3,168,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่

ผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ของลูกจา้งประจ า อตัรา 26 468,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่

ผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 432 16,875,600                   

งบอดุหนุน 123,177,300              

เงนิเดอืน 122,370,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 377 115,752,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 56 6,618,000                    

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 806,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 12 806,400                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 12 806,400                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 262,392,600              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 231,590,700              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 231,590,700              

งบด าเนินงาน 14,279,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,786,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,450,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,435,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิสมาคม รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,600,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,493,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 645,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 497,700                      

งบลงทนุ 217,311,500              

ครุภณัฑ์ 141,756,500                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 141,756,500                 

รายการระดบัที1่: สถานีสายพานล าเลยีงชิ้นงาน ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 3 11,160,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: โมดุลเครื่องจ่ายชิ้นงาน ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สถานนีสายพานล าเลยีงชิ้นงานแบบทางแยก 3 ทาง ต าบล

โคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: โมดุลเครื่องจกัรหมนุชิ้นงาน ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 770,000                      

รายการระดบัที1่: โมดุลอบชิ้นงาน ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 1,402,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีล  าเลยีงชิ้นงานและเลอืกชิ้นงานโดยผูป้ฏบิตัิงาน 

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 6,420,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมและชิ้นงานจ าลอง ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบดว้ยปัม๊แบบหมนุเหวีย่ง   ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบประสทิธภิาพปัม๊น า้   ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 4,970,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุสาธติการไหลของอากาศ   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองหาการสูญเสยีความดนัในการไหลผ่านท่อ   

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืพื้นฐาน   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการอเิลก็ทรอนิกสก์ าลงั  ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 5,018,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเครื่องมอืวดัทางไฟฟ้า ต าบล

โคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 4 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการไฟฟ้า ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการคอมพวิเตอรฮ์ารด์แวร ์  ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 4,232,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการซอฟทแ์วร ์  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 4,120,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุคอมพวิเตอรว์ทิศัน ์  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 4,740,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการระบบอจัฉริยะ   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 5,120,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบระบบเครือขา่ย   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุการเรียนรูป้ญัญาประดษิฐ ์  ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 3,195,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเรียนรูแ้พลตฟอรม์ระบบและสถาปตัยกรรม   ต าบล

โคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 3,280,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุแผ่นควบคุมอณุหภูมกิลอ้งจลุทรรศน ์  ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 4 400,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้พาะเลี้ยงเน้ือเยือ่อตัโนมตัิ   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบมกีระบอกตา 5 ชดุ   ต าบลโคกเคียน

 อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 1,230,800                    



105 / 138

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ 3 ประตู 16 คิว  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 73,100                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊พรอ้มเกา้อี้หอ้งปฏบิตัิการดา้นอตุสาหกรรม  ต าบล

โคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 10 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊พรอ้มเกา้อี้หอ้งปฏบิตัิการดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 6 2,514,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบเทอรไ์บน ์  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตล์  าเลยีงชิ้นงานแบบไรส้ายสญัญาณในการสือ่สาร 

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ป้อนโปรแกรม 3 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 206,500                      

รายการระดบัที1่: สถานีสายพานล าเลยีงชิ้นงานแบบเบี่ยงเบนทศิทางการ

เคลือ่นที่ของถาดบรรจชุิ้นงาน ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั ชดุ 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีป้อนชิ้นงานเขา้สู่เครื่องกดัแบบอตัโนมตัิ CNC โดย

ใชหุ้่นยนตอ์ตุสาหกรรม 6 แกน ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 1 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมจดัการระบบ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบจ าลอง MES ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมสกาดา้ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์สือ่สารไรส้าย ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีเครื่องกดัแบบอตัโนมตัิ CNC ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบส าหรบัเครื่องกดั CNC ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 84,000                        

รายการระดบัที1่: โปรแกรม Win Nc ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส

 จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 863,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบที่ใชก้บัระบบ Industry 4.0 ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 2,480,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เยน็ 2 ประตู ขนาด 13 คิว  ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านปฏกิริิยาบนไมโครเพลท   ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 1,234,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค่์าทางโลหติวทิยา   ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 640,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความเยน็แบบน า้วน   ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 620,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโทรกราฟี   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 2,140,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบอมบแ์คลอริมเิตอร ์  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 1,646,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าแอคทวิติีของน า้ พรอ้มตวัอยา่งมาตรฐาน   

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: สถานีควบคุมระบบการขนส่งของหุ่นยนตล์  าเลยีงชิ้นงาน 

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 3,680,000                    
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รายการระดบัที1่: สถานีจดัเกบ็ชิ้นงานและวตัถดุบิพรอ้มระบบล าเลยีงชิ้นงาน

 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่อง CNC วดัพกิดัดว้ยระบบ scan ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ป้อนโปรแกรม 4 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 167,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอือปุกรณ์   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 420,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,555,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเฉลมิพระเกยีรติ    ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส งาน 1 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 55,555,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบสาธารณูปการ   ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ระบบ 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการดา้นการเกษตร  ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 25,555,000                   

ผลงานการใหบ้ริการทางวชิาการ 6,502,700                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 6,502,700                 

งบรายจ่ายอื่น 6,502,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบริการวชิาการ 0 6,502,700                    

ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,922,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,922,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,922,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 1,922,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 8,488,700                 

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 8,488,700                 

งบด าเนินงาน 8,488,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,636,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,909,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,774,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 952,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,852,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 752,300                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 13,888,500                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 13,888,500                

งบด าเนินงาน 9,699,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,578,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,589,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 2,568,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 0 1,020,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 2,400,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,120,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 597,700                      
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รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 222,500                      

งบอดุหนุน 4,189,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,189,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ 0 4,189,400                    

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 337,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 337,500                   

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 337,500                   

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 337,500                   

งบลงทนุ 337,500                   

ครุภณัฑ์ 337,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 56,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 10 แผ่น  ต าบล

ล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั เครื่อง 3 16,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 149,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network 

ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 1 ต าบลล าภู อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 9,000                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 6 132,000                      

กระทรวงสาธารณสขุ 288,071,900               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 285,860,400              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 219,668,400              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 2,980,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 2,980,000                 

งบลงทนุ 2,980,000                 

ครุภณัฑ์ 2,980,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,980,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้  

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั ชดุ 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า   โรงพยาบาลสุไหง

โก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น  โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุ

ไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส หมอ้ 1 97,000                        
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รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-

ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบล

สุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์โรงพยาบาลสุไหง

โก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบล

สุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลนราธวิาสราช

นครินทร ์ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร ์ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส  เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร ์ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส เครื่อง 1 70,000                        

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 57,016,800                

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 57,016,800                

งบลงทนุ 57,016,800                

ครุภณัฑ์ 644,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 572,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิ

พระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 20 572,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 72,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด ชนิดชดุละ 8 กลอ้ง โรงพยาบาลยีง่อ

เฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ระบบ 1 72,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,372,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,992,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารแฟลตพกัแพทย ์12 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,788 ตารางเมตร (ปรบัราคา 3 จงัหวดัชายแดนใต)้ 

โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดั หลงั 1 31,992,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,130,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก  เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 2,174 ตารางเมตร (ปรบัราคา 3 จงัหวดัชายแดนใต)้ โรงพยาบาล

ยีง่อเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา  ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 18,130,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,503,300                    
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (รวมไหลท่างและรางระบายน า้ 

คสล. รูปตวัยูพรอ้มท่อระบายน า้และบ่อพกั) ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,200 

ตารางเมตร โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลยีง่อ อ าเภอ รายการ 1 2,503,300                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,130,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเขา้โรงพยาบาล โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระ

เกยีรติ 80 พรรษา ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,130,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,617,200                    

รายการระดบัที1่: ทางเดนิเชือ่มอาคารท ัว่ไป (ชัน้เดยีว) ความยาวไม่นอ้ยกวา่

 41 เมตร (ปรบัราคาตาม 3 จงัหวดัชายแดนใต)้ โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระ

เกยีรติ 80 พรรษา ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 1,039,500                    

รายการระดบัที1่: ทางเดนิเชือ่มช ัน้เดยีว ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 8 เมตร (ปรบั

ราคาตาม 3 จงัหวดัชายแดนใต)้ โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกยีรติ 80 

พรรษา ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 252,000                      

รายการระดบัที1่: คูระบายน า้ คสล. ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 304 เมตร 

โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดั รายการ 1 1,325,700                    

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 647,000                   

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 647,000                   

งบลงทนุ 647,000                   

ครุภณัฑ์ 647,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 647,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดดูพรอ้มกนั 5 คน ศูนยแ์พทยศาสตร

ศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร ์ต าบลบางนาค อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส กลอ้ง 1 647,000                      

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 30,700,000                

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 30,700,000                

งบลงทนุ 30,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,700,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 30,700,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยีและระบบระบายน า้ โรง

พยาบาลรือเสาะ ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 30,700,000                   

โครงการพฒันาพื้นทีพ่เิศษ 128,324,600              

เสริมสรา้งสุขภาพ ควบคุมภยัสุขภาพและรกัษาพยาบาลในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 128,324,600              

งบลงทนุ 128,324,600              

ครุภณัฑ์ 43,373,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 402,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

นราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 13 364,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

นราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 12,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

นราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 17,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,863,000                    
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รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลเจาะไอรอ้ง

 ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (CAB) พรอ้มหลงัคาไฟ

เบอรก์ลาสหรือเหลก็ โรงพยาบาลเจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง คนั 1 863,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 207,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธวิาส ต าบล

โคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 3 127,500                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด 

200 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส จอ 2 80,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 32,580,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

ส าหรบัทารกถงึผูใ้หญ่ โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร ์ต าบลบางนาค 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุใหอ้ากาศผสมออกซเิจนดว้ยอตัราการไหลสูง 

โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร ์ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิชนิดความถีสู่ง 

โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร ์ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส เครื่อง 2 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร ์ต าบลบาง

นาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 2 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจคดักรองการไดย้นิในเด็กแรกเกดิ 

(TEOAE) โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร ์ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบัผ่าตดัจอประสาทตา โรงพยาบาลสุ

ไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส กลอ้ง 1 5,150,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยด์จิติอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาล

นราธวิาสราชนครินทร ์ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลแวง้ 

ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 mA. แบบ

แขวนเพดาน โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสุไหงปาด ีต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัน า้วุน้ลูกตาส่วนหลงัพรอ้มเลเซอร ์โรงพยาบาลสุ

ไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 4,640,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภส์ าหรบัตรวจเด็ก

แฝด  โรงพยาบาลแวง้ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภส์ าหรบัตรวจเด็ก

แฝด โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาล

นราธวิาสราชนครินทร ์ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลสุไหงโก-

ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลตากใบ 

ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลระแงะ 

ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลแวง้ 

ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลรือเสาะ

 ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลศรีสาคร

 ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลบาเจาะ

 ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลยีง่อ

เฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลสุไหงปา

ด ีต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลสุคิริน 

ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลเจาะไอ

รอ้ง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลจะแนะ 

ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 400,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 1,250,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 6,070,500                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลโครงสรา้งปลอดภยัเคลอืบสารตา้นจลุชพีขนาด

ใหญ่ พรอ้มระบบการแพทยฉุ์กเฉินทางไกลและเครื่องมอืตรวจหวัใจ สมอง 

และเครื่องพยงุชพีช ัน้สูง โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร ์ต าบลบางนาค 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส คนั 1 6,070,500                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 84,951,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 45,595,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 32 หอ้ง (16 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 4 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 928 ตารางเมตร (ปรบัราคา 3 จงัหวดั

ชายแดนใต)้ โรงพยาบาลสุคิริน ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 12,708,300                   

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

 พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,702 ตารางเมตร (ปรบัราคา 3 จงัหวดัชายแดนใต)้ 

โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 32,886,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,839,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร (ปรบัราคา 3 จงัหวดัชายแดนใต)้ 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสุไหงปาด ีต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ี หลงั 1 3,839,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,147,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยพเิศษ 2 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 476 ตารางเมตร โรงพยาบาลแวง้ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ หลงั 1 7,416,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซอ่มบ ารุง พสัดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 450 ตารางเมตร (ปรบัราคา 3 จงัหวดัชายแดนใต)้ 

โรงพยาบาลศรีสาคร ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 6,731,700                    
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 760,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พื้นที่ประมาณ 1,000 ตาราง

เมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสุคิริน ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดั รายการ 1 760,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 845,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

สาวอ ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 195,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารพสัดุ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธวิาส

 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 650,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 155,100                      

รายการระดบัที1่: ต่อเติมอาคารส านกังาน ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืง

นราธวิาส ต าบลกะลวุอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 155,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 19,609,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาลนราธวิาสราช

นครินทร ์ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ระบบ 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: หลงัคาอเนกประสงคค์ลมุลานจอดรถยนต ์โรงพยาบาลสุ

ไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 5,231,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้คอนกรีต ความยาว 208 เมตร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลริโก ๋ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส รายการ 1 363,000                      

รายการระดบัที1่: ถมดนิท าลานจอดรถ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกา

ลซิา ต าบลกาลซิา อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: สวนเรียนรูด้า้นสุขภาพพรอ้มสรา้งแนวรัว้ เป็นอาคาร 

คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 22,000 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รายการ 1 5,300,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 64,695,000                

โครงการส่งเสริมการพฒันาสุขภาวะของประชาชนทกุช่วงวยั 64,695,000                

พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉินและการส่งต่อ ภาคใตช้ายแดน 50,305,000                

งบลงทนุ 50,305,000                

ครุภณัฑ์ 36,305,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลนราธวิาส

ราชนครินทร ์ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส คนั 1 2,000,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 34,305,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความคมชดัสูง 2

 หวัตรวจ โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร ์ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 1,820,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความคมชดัสูง 2

 หวัตรวจ โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความคมชดัสูง 2

 หวัตรวจ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก เครื่อง 1 1,820,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลจะแนะ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดั เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลสุคีริน ต าบลมาโมง อ าเภอสุคีริน จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจ ประจ ารถ Ambulance โรงพยาบาล

ตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 500,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลเจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลศรีสาคร ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลสุไหงปาด ีต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจ ชนิดใบเฟสกิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด (Defibrillator) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโกลก

 อ าเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจ ชนิดใบเฟสกิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด (Defibrillator) โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั 

อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจ ชนิดใบเฟสกิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด (Defibrillator) โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกยีรติ 80 

พรรษา ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจ ชนิดใบเฟสกิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด (Defibrillator) โรงพยาบาลแวง้ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจ ชนิดใบเฟสกิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด (Defibrillator) โรงพยาบาลบาเจาะ ต าบลบาเจาะ อ าเภอ

บาเจาะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจ ชนิดใบเฟสกิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด (Defibrillator) โรงพยาบาลรือเสาะ ต าบลรือเสาะ 

อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญานชพีพรอ้มเครื่องกระตุกหวัใจใน

รถพยาบาลเพือ่เชือ่มต่อระบบศูนยก์ลางการรกัษาทางไกล โรงพยาบาลจะ

แนะ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 645,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพีพรอ้มเครื่องกระตุกหวัใจใน

รถพยาบาลเพือ่เชือ่มต่อระบบศูนยก์ลางการรกัษาทางไกล โรงพยาบาลยีง่อ

เฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพีพรอ้มเครื่องกระตุกหวัใจใน

รถพยาบาลเพือ่เชือ่มต่อระบบศูนยก์ลางการรกัษาทางไกล โรงพยาบาลเจาะ

ไอรอ้ง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลจะแนะ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 300 วตัต ์โรงพยาบาลจะแนะ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 300 วตัต ์โรงพยาบาลสุคีริน ต าบลมาโมง อ าเภอสุคีริน จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัผูป่้วยท ัว่ไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุ

ไหงโกลก อ าเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธวิาส เตียง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก

 จงัหวดันราธวิาส โคม 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัสมอง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุ

ไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัศลัยกรรม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

ต าบลสุไหงโกลก อ าเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 500,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 300 วตัต ์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโกลก อ าเภอสุไหงโกลก เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิดซบัซอ้น 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วย

หายใจและเครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดม

ยาสลบ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีแบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร ์ต าบลบาง

นาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องระบบทางเดนิหายใจ ไฟเบอรอ์อ็ฟติก 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั ตวั 1 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยปรบัดว้ยไฟฟ้าชนิดมอีปุกรณ์ช่วยพยงุและดงึ

กระดูก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโกลก อ าเภอสุไหงโกลก จงัหวดั เตียง 2 540,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโกลก อ าเภอสุไหง

โกลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 5 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี 

โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้าพรอ้มอลัตราซาวด ์

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่อง shock wave โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร ์

ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส  จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 950,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งผ่าตดั ชนิดอากาศไหลทศิทางเดยีวพรอ้ม

ระบบควบคุมความชื้นความดนัและระบบผนงัชนิดต่อตา้นเชื้อโรคจ านวน 2 

หอ้ง พื้นที่ใชส้อยประมาณ 45 ตารางเมตร โรงพยาบาลนราธวิาสราช

นครินทร ์ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หอ้ง 2 14,000,000                   

พฒันาบริการทีเ่ป็นเลศิทางการแพทยภ์าคใตช้ายแดน 14,390,000                

งบลงทนุ 14,390,000                

ครุภณัฑ์ 9,390,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 9,390,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหง

โก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 4 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหง

โก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 5 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัเด็ก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด า  

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั เครื่อง 8 640,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยชนิดสามไกราวปีกนกพรอ้มเบาะเสาน า้เกลอืตู ้

ขา้งเตียงและถาดคร่อมเตียง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เตียง 10 400,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: ราวคู่ฝึกเดนิ (Parallel Bar) โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊

เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ราวคู่ฝึกเดนิ (Parallel Bar) โรงพยาบาลระแงะ ต าบล

ตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรยานนัง่ปัน่ โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอ

ตากใบ จงัหวดันราธวิาส คนั 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรยานนัง่ปัน่ โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั 

อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส คนั 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ช่วยเดนิ (cane, walker, crutch) โรงพยาบาล

ตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 10 5,000                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ช่วยเดนิ (cane, walker, crutch) โรงพยาบาล

ระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 10 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนั โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนั โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั 

อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 6,000                         

รายการระดบัที1่: จกัรยานปัน่มอื โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอ

ตากใบ จงัหวดันราธวิาส คนั 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรยานปัน่มอื โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั 

อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส คนั 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุยกน า้หนกั (Sand bag) โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊

เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุยกน า้หนกั (Sand bag) โรงพยาบาลระแงะ ต าบล

ตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุยกน า้หนกั (Dum bell พรอ้มรถเขน็) โรงพยาบาลตาก

ใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุยกน า้หนกั (Dum bell พรอ้มรถเขน็) โรงพยาบาลระ

แงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยคลืน่อลัตราซาวดร่์วมกบั

กระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยคลืน่อลัตราซาวดร่์วมกบั

กระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องออกก าลงักายกลา้มเน้ือแขนและขอ้ไหล ่

โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องออกก าลงักายกลา้มเน้ือแขนและขอ้ไหล ่

โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: กระดานบริหารกลา้มเน้ือขา โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊

เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แผ่น 2 3,000                         

รายการระดบัที1่: กระดานบริหารกลา้มเน้ือขา โรงพยาบาลระแงะ ต าบล

ตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส แผ่น 2 3,000                         

รายการระดบัที1่: วงลอ้บริหารหวัไหลแ่ละแขนแบบติดผนงั โรงพยาบาลตาก

ใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: วงลอ้บริหารหวัไหลแ่ละแขนแบบติดผนงั โรงพยาบาลระ

แงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: รอกบริหารขอ้ไหล ่โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: รอกบริหารขอ้ไหล ่โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั 

อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 10,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: ราวส าหรบัฝึกเดนิแบบปรบัสูง-ต า่-กวา้ง-แคบได ้ยาว 6 

เมตร โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ราวส าหรบัฝึกเดนิแบบปรบัสูง-ต า่-กวา้ง-แคบได ้ยาว 6 

เมตร โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานปัน่มอื โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอ

ตากใบ จงัหวดันราธวิาส คนั 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรยานปัน่มอื โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั 

อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส คนั 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรยานปัน่ขาแบบสามารถปรบัระดบัแรงตา้นได ้

โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส คนั 3 162,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานปัน่ขาแบบสามารถปรบัระดบัแรงตา้นได ้

โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส คนั 3 162,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นรอ้น (Hydroculator) พรอ้มแผ่นรอ้นขนาด 

24 แผ่น ระบบเทอโมสแตท โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ หมอ้ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นรอ้น (Hydroculator) พรอ้มแผ่นรอ้นขนาด 

24 แผ่น ระบบเทอโมสแตท โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระ

แงะ จงัหวดันราธวิาส หมอ้ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงฝึกยนืและท ากจิกรรมปรบัความสูงต า่และองศาการ

ทรงตวัไดอ้ตัโนมตัิ โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดั เตียง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงฝึกยนืและท ากจิกรรมปรบัความสูงต า่และองศาการ

ทรงตวัไดอ้ตัโนมตัิ โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ เตียง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงปรบัระดบัสูงต า่แบบอตัโนมตัิ โรงพยาบาลตากใบ 

ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เตียง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงปรบัระดบัสูงต า่แบบอตัโนมตัิ โรงพยาบาลระแงะ 

ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส เตียง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่ (Treadmill) ส าหรบัผูป่้วยอ่อนแรงสารถมารถปรบั

ระดบัความเร็วต า่สุด 0.1 โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ เตียง 2 180,000                      

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่ (Treadmill) ส าหรบัผูป่้วยอ่อนแรงสารถมารถปรบั

ระดบัความเร็วต า่สุด 0.1 โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ

 จงัหวดันราธวิาส เตียง 2 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยคลืน่อลัตราซาวดร่์วมกบั

กระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยคลืน่อลัตราซาวดร่์วมกบั

กระแสไฟฟ้า โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงกายภาพบ าบดัส าหรบัฝึกผูป่้วยทางระบบกระดูกและ

กลา้มเน้ือ โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส เตียง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงกายภาพบ าบดัส าหรบัฝึกผูป่้วยทางระบบกระดูกและ

กลา้มเน้ือ โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดั เตียง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: บนัไดเขา้มมุ โรงพยาบาลตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตาก

ใบ จงัหวดันราธวิาส ตวั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: บนัไดเขา้มมุ โรงพยาบาลระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอ

ระแงะ จงัหวดันราธวิาส ตวั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ประเมนิทางกจิกรรมบ าบดั โรงพยาบาลตากใบ

 ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ประเมนิทางกจิกรรมบ าบดั โรงพยาบาลระแงะ

 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งผูป่้วยแยกโรคทางเดนิหายใจเด็กเลก็ ติด

ระบบหอ้งแยกโรคทางเดนิหายใจ Temp 23+/- C,Hu 55+/-10%RH 

Room 12 ACH , Pressure >-2.5 Pa  ขนาด 3.50 x 8.48 ม. และงาน

สถาปตัยกรรมภายใน ผนงัหอ้ง ฝ้าเพดาน ส่วนครอบท่อดูดลม ประตูหอ้ง 

ช่องแสงแบบยดึตาย หอ้งน า้และงานรื้อถอน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบล หอ้ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งตรวจแยกโรคทางเดนิหายใจในหอ้งฉุกเฉิน  

ติดระบบหอ้งแยกโรคทางเดนิหายใจ Temp 23+/- C, Hu 55+/-10% RH 

Room 12 ACH, Pressure >-2.5 Pa  ขนาด 3.11 x 8.48 ม. และงาน

สถาปตัยกรรมภายใน ผนงัหอ้ง ฝ้าเพดาน ส่วนครอบท่อดูดลมหวัเตียง 

ประตูหอ้ง และงานรื้อถอน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก หอ้ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งผูป่้วยแยกโรคทางเดนิหายใจ Negative 

Pressure (Airborne Infection Isolation Room) ติดระบบหอ้งแยกโรค

ทางเดนิหายใจ Temp 23+/-C, Hu 55+/-10% RH Room 12 ACH, 

Pressure > -2.5 Pa ขนาด 6.50 x 4.50 ม. และงานสถาปตัยกรรมภายใน

 ผนงัหอ้ง ฝ้าเพดาน ส่วนครอบท่อดูดลมหวัเตียง ประตูหอ้ง และงานรื้อ

ถอน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั หอ้ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งแยกโรคในหอผูป่้วยวกิฤติ ติดระบบหอ้งแยก

โรคทางเดนิหายใจ Temp 23+/- C, Hu 55+/-10% RH Room 12 ACH, 

Pressure >-2.5 Pa ขนาด 5.64x3.84 ม. และงานสถาปตัยกรรมภายใน 

ผนงัหอ้ง ฝ้าเพดาน ส่วนครอบท่อดูดลม ประตูหอ้ง ชดุอ่างลา้งมอื และงาน

รื้อถอน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก หอ้ง 1 1,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,497,000                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 1,497,000                 

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,497,000                 

งบลงทนุ 1,497,000                 

ครุภณัฑ์ 1,497,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,497,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊ (ส าหรบัตดัต่อภาพและเสยีง) 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส ชดุ 3 390,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 3 87,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสุคิริน ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอยีง่อ ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอจะแนะ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอรือเสาะ ต าบลรือเสา อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอศรีสาคร ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร จงัหวดั เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก- เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสุไหงปาด ีต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธวิาส ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบาเจาะ ต าบลบาเจาะ 

อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธวิาส ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ

 อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงนราธวิาส ต าบล

กะลวุอ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแวง้ ต าบลแวง้ อ าเภอ

แวง้ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอจะแนะ ต าบลจะแนะ 

อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอรือเสาะ ต าบล 

อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอศรีสาคร ต าบลศรีสาคร

 อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบาเจาะ ต าบลบาเจาะ 

อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 22,000                        

กรมควบคุมโรค 2,174,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 613,400                   

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงกบั

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 613,400                   

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดนเพือ่รองรบัเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 613,400                   

งบลงทนุ 613,400                   

ครุภณัฑ์ 613,400                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 204,400                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนสุไหงโก-ลก

 ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าอากาศยานนราธวิาส

 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าอากาศยานนราธวิาส ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-

ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 409,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) พรมแดนสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุ

ไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่า

อากาศยานนราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 571,900                   

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 571,900                   

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 571,900                   

งบลงทนุ 571,900                   

ครุภณัฑ์ 571,900                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 316,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหวา่งประเทศสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหวา่งประเทศบูเกะ๊ตา ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานนราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านหนงัสอืเดนิทางและบตัรประชาชน ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก

 จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 67,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านหนงัสอืเดนิทางและบตัรประชาชน ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศบูเกะ๊ตา ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 67,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านหนงัสอืเดนิทางและบตัรประชาชน ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานนราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 67,900                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบไรส้ายระยะไกล ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุ

ไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 32,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบไรส้ายระยะไกล ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศบูเกะ๊ตา ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดั เครื่อง 1 32,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบไรส้ายระยะไกล ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานนราธวิาส ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 32,500                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 255,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัิ ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหวา่งประเทศบูเกะ๊ตา ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 107,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัิ ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานนราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 1 107,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจ่ายสบู่อเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มขาต ัง้ ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก เครื่อง 2 13,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจ่ายสบู่อเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มขาต ัง้ ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศบูเกะ๊ตา ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 13,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจ่ายสบู่อเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มขาต ัง้ ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานนราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 13,900                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 988,700                   

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 988,700                   

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 965,000                   

งบลงทนุ 965,000                   

ครุภณัฑ์ 965,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่ง

ประเทศสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 1 8,000                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 

12.4 นราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส คนั 1 957,000                      

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 23,700                     

งบลงทนุ 23,700                     

ครุภณัฑ์ 23,700                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) ศูนย์

ศึกษาการพฒันาพกิลุทอง ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) ศูนย์

ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 12.4 นราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 15,800                        

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 37,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 37,500                     

ผลติภณัฑสุ์ขภาพและสถานประกอบการไดร้บัการก ากบัดูแลและตรวจสอบใหม้ี

มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่  าหนด 37,500                     

ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของผลติภณัฑสุ์ขภาพใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 37,500                     

งบลงทนุ 37,500                     

ครุภณัฑ์ 37,500                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

ครุภณัฑส์ านกังาน 37,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ ด่านอาหารและยาสุไหงโก-ลก   ต าบลสุไหงโก-ลก 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ตวั 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ด่านอาหารและยาสุไหงโก-ลก    ต าบลสุไหง

โก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ตวั 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารไม ้3 ลิ้นชกั   ด่านอาหารและยาสุไหงโก-ลก 

    อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 1 4,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่น ด่านอาหารและยาสุไหงโก-

ลก     อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ตู ้ 2 14,400                        

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 120,484,600               

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 21,900,100                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 20,400,100                

โครงการส่งเสริมความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 20,400,100                

ส่งเสริมความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 20,400,100                

งบอดุหนุน 20,400,100                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,600,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์พระอารามหลวง(ใน

พื้นที5่จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ วดัชลธาราสงิเห ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัพรหมนิวาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส วดั 1 1,466,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัพกิลุทอง ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัเกษมประทปี ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ จงัหวดั วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัหริญัวด ีต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส วดั 1 533,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัเกษตรธกิาราม ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดั วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัชลเฉลมิเขต ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัประชมุชลธารา ต าบลสุไหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาด ี วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัลอยประดษิฐ ์ต าบลโตะ๊เด็ง อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัโคกตา ต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัปริมงัคลาวาส ต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดั วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัเขาเขม็ทอง ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัน า้ขาวยะกา ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัโตะ๊โมะ ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัป่าชมุทอง ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จงัหวดั วดั 1 300,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัพลบัพลาวนาราม ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จงัหวดั วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัสงัฆสทิธาราม ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดั วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัชยัรตันาราม ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดั วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัป่าไผ่ ต าบลตนัหยงลมิอ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัราษฏรว์ริิยาราม ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัวดัราษฏรส์โมสร ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัไพโรจนป์ระชาราม ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัทรายทอง ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดัชนาราม ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและพฒันาวดั

(ชายแดนภาคใต)้ วดักาหลงคีรีธรรมาราม ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร วดั 1 300,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพเิศษพระภกิษุสงฆใ์น 5 จงัหวดัชายแดน 360 10,800,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,500,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 500,000                   

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 500,000                   

งบอดุหนุน 500,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าดูแลรกัษาสภาพภูมทิศันแ์ละรกัษา

ทรพัยส์นิพทุธอทุยานเขากง จ.นราธวิาส 0 500,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 1,000,000                 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 1,000,000                 

งบอดุหนุน 1,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัน า้

ขาวยะกา ต าบลกายูคละ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,000,000                    

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 98,584,500                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,968,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพก าลงัพลและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการต ารวจในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,968,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพก าลงัพลและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการต ารวจในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,968,000                 

งบลงทนุ 5,968,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,968,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,968,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน บก.ชค.ตชด.จว.นราธวิาส ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส ฐาน 1 180,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4407 ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ฐาน 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4408 ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ฐาน 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4409 ต าบลโละจูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ฐาน 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4410 ต าบลฆอเลาะ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ฐาน 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4411 ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ฐาน 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4412 ต าบลมูโน๊ะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ฐาน 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4413 ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ฐาน 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงที่ต ัง้ฐานปฏบิตัิการต ารวจตระเวน

ชายแดน ชฝต.4414 ต าบลโฆษติ อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ฐาน 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.นราธวิาส 11 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงนราธวิาส ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.นราธฺวิาส 12 สภ.ยีง่อ(หลงัเก่า) ต าบลยีง่อ อ าเภอยี่ ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.นราธวิาส 13 ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.นราธวิาส 14 ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดั ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.นราธวิาส 21 ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.นราธวิาส 22 ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดั ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.นราธวิาส 23 สภ.ศรีสาคร ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรี

สาคร จงัหวดันราธวิาส ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.นราธวิาส 31 สถานีรถไฟเจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ 

อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.นราธวิาส 32 จดุตรวจตลาดลา่ง ต าบลปะลรูุ อ าเภอ

สุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.นราธวิาส 33 ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.นราธวิาส 41 สถานียทุธศาสตร ์ต าบลดุซงญอ 

อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.นราธวิาส 42 ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก ฐาน 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงฐานปฏบิตัิการของหน่วยปฏบิตัิการ

เฉพาะกจิ มว.ฉก.นปพ.นราธวิาส 43 ช่างไปรษณีย ์ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ ฐาน 1 348,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 92,616,500                
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการควบคุมสถานการณ์ความไมส่งบในเขตจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 90,858,000                

การเพิม่ประสทิธภิาพการควบคุมสถานการณ์ความไมส่งบในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 90,858,000                

งบลงทนุ 90,858,000                

ครุภณัฑ์ 59,218,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 38,630,000                   

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ล

แค็บ 4 ประตู ขนาด 1 ตนั ภ.จว.นราธวิาส  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส คนั 6 14,400,000                   

รายการระดบัที1่: รถอเนกประสงคห์ุม้เกราะ ภ.จว.นราธวิาส  ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส คนั 1 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: รถอเนกประสงค ์ติดต ัง้เครื่องตดัสญัญาณวงจรการจดุ

ระเบดิดว้ยความถีว่ทิยสุือ่สาร พ่วงวงจรถอดรหสั DTMF พรอ้มอปุกรณ์ ภ.

จว.นราธวิาส  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส คนั 1 20,330,000                   

ครุภณัฑอ์าวุธ 13,748,000                   

รายการระดบัที1่: โลก่นักระสุนระดบั 3+ ภ.จว.นราธวิาส ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส อนั 20 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้ง Therm-App ภ.จว.นราธวิาส ต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 42 8,148,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 6,840,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 ภ.จว.นราธวิาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.แวง้ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.สากอ ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่:  อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์

Flatsover สภ.บาเจาะ ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่:  อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์

Flatsover สภ.ยีง่อ ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ตนัหยง ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่:  อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์

Flatsover สภ.สุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.สุไหงปาด ีต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ระแงะ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.รือเสาะ ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ศรีสาคร ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.สุคิริน ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.จะแนะ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

04960000 จงัหวดันราธิวาส

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.เจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.โคกเคียน ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.มูโนะ ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.บูเกะ๊ตา ต าบลโละ๊จูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมความปลอดภยัส าหรบัยางรถยนต ์Flatsover

 สภ.ปะลกุาสาเมาะ ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ชดุ 2 360,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,640,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ สภ.โคกเคียน ต าบลโคกเคียน อ าเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส รวมถมดนิพื้นที่ก่อสรา้ง หลงั 1 28,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,640,000                    

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ ภ.จว.นราธวิาส ต าบล

โคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.เมอืงนราธวิาส 

ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.ตากใบ ต าบลเจะ๊เห 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.สุไหงโก-ลก ต าบลสุ

ไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.สุไหงปาด ีต าบลปะลุ

รู อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.ระแงะ ต าบล

ตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.เจาะไอรอ้ง ต าบล

จวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.แวง้ ต าบลแวง้ 

อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.บาเจาะ ต าบลบาเจาะ

 อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.รือเสาะ ต าบลรื

อเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.ยีง่อ ต าบลยีง่อ 

อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.ตนัหยง ต าบลกะลวุอ

เหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.มูโนะ ต าบลมูโนะ 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.จะแนะ ต าบลจะแนะ

 อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.ศรีสาคร ต าบลซากอ

 อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.สุคิริน ต าบลสุคิริน 

อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      
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รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.ปะลกุาสาเมาะ 

ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.สากอ ต าบลสากอ 

อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.โคกเคียน ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: หอคอยสูงระวงัและสงัเกตการณ์ สภ.บูเกะ๊ตา ต าบลโละ

จูด อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส หลงั 1 182,000                      

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 1,758,500                 

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 1,758,500                 

งบลงทนุ 1,758,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,758,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,758,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งจดุตรวจถาวรตน้ไทร สภ.ปะลกุาสาเมาะ  ต าบล

ปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,758,500                    

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 าจงัหวดันราธวิาส ต าบลโคก

เคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันราธวิาส  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส 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 าจงัหวดันราธวิาส  ต าบลโคกเคียน อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 81,221,800                

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 10,677,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 10,677,000                

โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 10,677,000                

ปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 10,677,000                

งบลงทนุ 10,677,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,677,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,677,000                   

รายการระดบัที1่: งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานที่ช ารุดหรือรบั

น า้หนกักดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได ้อ าเภอเจาะไอรอ้ง  จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 10,677,000                   

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 1,500,500                 
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,500,500                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 1,500,500                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 1,500,500                 

งบอดุหนุน 1,500,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,500,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 1,500,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานนราธวิาส ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2564 แห่ง 1 1,092,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานนราธวิาส ต าบลกะลวุอเหนือ 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,092,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานนราธวิาส ต าบลกะลุ

วอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส คนั 1 221,400                      

การประปาส่วนภูมภิาค 69,044,300                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 67,384,300                

โครงกาพฒันาและส่งเสริมธุรกจิต่อเน่ืองการทอ่งเทีย่วในเมอืงทอ่งเทีย่วชายแดน 67,384,300                

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย (ภาคใตช้ายแดน) 67,384,300                

งบลงทนุ 67,384,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 67,384,300                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 67,384,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิาค

สาขานราธวิาส อ าเภอเมอืง - อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 67,384,300                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,660,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 1,660,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 1,660,000                 

งบลงทนุ 1,660,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,660,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนรือเสาะ - ยะลา (ช่วง

หนา้โรงฆ่าสตัว ์- บริษทั นราพารา) ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั แห่ง 1 1,660,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 375,969,000               

จงัหวดันราธวิาส 253,961,500              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 253,961,500              

การพฒันาดา้นสงัคม 122,955,800              

พฒันาและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดันราธวิาส 54,524,800                

งบด าเนินงาน 17,030,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,030,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,689,400                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 33,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน า้บริโภค บาท 0 230,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท านิทรรศการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าอาหารเชา้ส าหรบัเด็กที่มนี า้หนกัต า่กวา่ 0 2,482,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเลม่สรุปผลการด าเนินงาน 0 52,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประดบัตกแต่งสถานที่ในการจดักจิกรรมพธิี

เฉลมิพระเกยีรติ 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัพื้นที่นา 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าขอ้มูลทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการเพาะช ากลา้ไมใ้นพื้นที่พรุและพชื 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งตรวจตวัอยา่งน า้ 0 25,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ 0 26,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,016,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 4,016,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 363,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 23,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,580,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 65,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 960,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,286,600                    

งบลงทนุ 37,494,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,494,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคาร 2 ชัน้ ขนาด 12x30 เมตร พรอ้มรื้อถอน

อาคารบา้นพกั ต าบลเกาะสะทอ้น อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 5,500,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 6,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นกาหลง-สนัติสุข

 1 บา้นกาหลง ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส กวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 1.950 กโิลเมตร สายทาง 1 6,700,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,301,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและซอ่มแซม ต่อเติม โรงทอผา้ในพื้นที่อ  าเภอ

ตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 2 529,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและซอ่มแซมศาลาทรงงานในพื้นที่อ  าเภอศรีสาคร

  จงัหวดันราธวิาส แห่ง 2 1,272,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรูข้องพพิธิภณัฑ์

โรงสขีา้วพกิลุทองพรอ้มถนนและลานจอดรถ หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะสะทอ้น 

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 4,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัติกคอนกรีตโครงการตาม

พระราชด าริบา้นเลก็ในป่าใหญ่ หมู่ที่ 1 บา้นไอปาโจ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอ

สุคิริน จงัหวดันราธวิาส ยาว 3.400 กโิลเมตร สายทาง 1 12,000,000                   

ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงทางชนบท 6,993,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายแยกทางหลวงชนบท

 - ฝายคลองไอรย์ง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมู่ที่ 8 บา้นก าปงบารู ต าบล

เรียง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส (ช่วงที่ 1) กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

530.00 เมตร (ช่วงที่ 2) กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.640 กโิลเมตร สายทาง 1 6,993,000                    
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แกไ้ขปญัหาของชมุชน โดยชมุชน เพือ่ชมุชน 55,343,800                

งบลงทนุ 55,343,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,343,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,018,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสายไอรส์กูวา หมู่ที่ 2 ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ขนาดความกวา้ง 8.00 เมตร ความยาว 

4.500 กโิลเมตร มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 117,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 4,305,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งผนงัก ัน้ตลิง่คลองบา้นมะรือโบออก หมู่ที่ 1 

ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส ขนาดลกึ 3.50  เมตร แห่ง 1 6,649,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสม้ป่อยพรอ้มหนิทิ้ง พรอ้มก่อสรา้งถนนผวิ

จราจรหนิคลกุ (เพิม่เติม) หมู่ที่ 3 ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั แห่ง 1 9,560,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นหนิป้องกนัตลิง่คลองตนัหยงมสั หมู่ที่ 1 

ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ขนาดความสูง 6.00 เมตร 

ความยาว 120.00 เมตร แห่ง 1 9,504,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 18,251,800                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตสายบา้นวดัใหม่ - บา้นโคกไผ่ - 

บา้นปลกัชา้ง ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 3.000  กโิลเมตร สายทาง 1 9,458,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็สายสุเหร่า - บาเละฮา

รอ จ านวน 2 จดุ หมู่ที่ 1 บา้นจอืแร ต าบลแม่ดง อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 6,348,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายคอลอหยง หมู่ที่ 4 

ต าบลเชงิคีรี อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว สายทาง 1 2,445,800                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,244,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีตสายเพชรเกษม – บา้น

โคกมาแจ ต าบลลโุบะบอืซา อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส  ผวิทางกวา้ง 4.00

 - 5.00 เมตร ยาว 2.915 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,605 ตาราง สายทาง 1 5,244,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,830,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ - หอ้งสว้มสาธารณะ (สวนสาธารณะเฉลมิ

พระเกยีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา) ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 1,830,000                    

ศาสตรพ์ระราชาสู่สถานศึกษา 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,000,000                    

พฒันาศูนยต์น้แบบพฒันาการเดก็สมวยัครบวงจรจงัหวดันราธวิาส 587,200                   

งบด าเนินงาน 587,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 587,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 98,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 98,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 488,400                      

ชมุนุมผูบ้งัคบับญัชาและลูกเสอืคุณธรรมจงัหวดันราธวิาส 2,500,000                 

งบด าเนินงาน 2,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 104,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 104,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,880,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 574,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 1,136,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการจดังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเครื่องหมาย 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 15,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 15,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 350,000                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,410,600                 

สรา้งคนรกัษป่์า (ปลูกป่าในใจคน) 1,410,600                 

งบด าเนินงาน 1,410,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,410,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 338,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 338,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 872,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 160,000                      

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 55,342,300                

ประชารฐัร่วมใจ สู่ใตส้นัตสุิข 29,189,300                

งบด าเนินงาน 29,189,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,189,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 203,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 156,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 31,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 116,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 9,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,827,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสนามแขง่ขนั 0 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 772,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 7,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 4,727,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประดบัตกแต่งเต็นท์ 0 564,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบสัโดยสาร 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการแสดง 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารฝึกอบรม 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเวทกีารแสดง 0 49,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 81,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าถว้ยรางวลั 0 42,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้และควบคุมเครื่องเสยีง 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผูกผา้ระบายรอบเต็นทนิ์ทรรศการ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดัการแขง่ขนักฬีา 0 2,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประดบัตกแต่งในพธิเีปิด 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 625,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายถา่ยทอดสด 0 23,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 324,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสปอตวทิย ุโทรทศัน์ 0 32,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 246,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 16,487,900                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 16,487,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 167,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 325,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 635,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 295,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,347,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 12,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 55,000                        

นราสขีาว 14,895,400                

งบด าเนินงาน 14,895,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,895,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 3,390,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,357,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 900,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถทวัรป์รบัอากาศ บาท 0 168,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 1,898,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลปฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารฝึกอบรม 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,956,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 6,956,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 430,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 130,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 488,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 50,000                        

ส่งเสริมสงัคมคุณธรรม น าสู่สนัตสุิข 11,257,600                

งบด าเนินงาน 11,257,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,257,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,699,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 141,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 675,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 36,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโล่ 0 567,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งเวที 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะและแรงงานในการขนส่งเครื่อง 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายชือ่ชมุชนคุณธรรม/โรงเรียน 0 125,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าซุม้ถา่ยภาพ 0 50,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,700                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 5,700                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,535,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 7,535,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 384,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 253,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 947,600                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 49,291,900                

เสริมสรา้งผูป้ระกอบการเป็น Smart SME OTOP และกา้วสู่ 4.0 6,500,000                 

งบด าเนินงาน 748,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 748,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 75,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 43,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 514,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 3,300                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารฝึกอบรม 0 11,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและผลติตน้แบบสนิคา้ทาง

วฒันธรรม จากภูมปิญัญา 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 40,000                        

งบรายจ่ายอื่น 5,751,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาด าเนินโครงการ 0 5,751,900                    

ก่อสรา้งศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้และผลติภณัฑช์มุชนอ าเภอสุไหงปาด ี(Padee Complex) 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้และผลติภณัฑช์มุชน (Padee

 Complex) ต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 25,000,000                   

ขยายโอกาสช่องทางการตลาดของสนิคา้และบริการจงัหวดันราธวิาส เพือ่รองรบัการ

เขา้สู่เศรษฐกจิดจิทิลั 10,166,100                

งบด าเนินงาน 10,166,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,166,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 91,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 53,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 29,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 8,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,820,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการจดังาน 0 9,820,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 166,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 166,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 88,300                        

เสริมสรา้งศกัยภาพการขบัเคลือ่นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดันราธวิาส : ม ัน่คง

 ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื กา้วสู่ประชาคมอาเซยีน 2,858,500                 
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งบด าเนินงาน 2,858,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,858,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 128,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 75,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 33,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 367,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 38,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลปฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 309,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารฝึกอบรม 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 487,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 130,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าวารสาร 0 111,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงเวบ็ไซต์ 0 46,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,675,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,675,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

ศึกษาและพฒันาผลติภณัฑด์า้นการแปรรูปอาหารทะเล (การพฒันาผลติภณัฑก์รือโป๊ะ) 1,500,000                 

งบด าเนินงาน 1,345,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,345,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 432,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 132,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 100,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 128,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 56,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบสัโดยสาร 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 20,000                        

งบลงทนุ 154,200                   

ครุภณัฑ์ 154,200                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 109,200                      

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊พรอ้มถงั ขนาด 48 กโิลกรมั ชดุ 1 14,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่แบบดจิทิลั 30 กโิลกรมั เครื่อง 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหาร ขนาด 20 ลติร เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เตาทอดแกส๊ต ัง้พื้น 1 อ่าง 2 ตะกรา้ ขนาด 25 ลติร เตา 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้สแตนเลส ขนาดผ่านเสน้ศูนยก์ลาง 100 เซนติเมตร หมอ้ 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีเติมลมไนโตรเจน แบบนอน เครื่อง 1 26,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดเน้ือปลา ก าลงัผลติ 650 กโิลกรมัต่อช ัว่โมง เครื่อง 1 45,000                        

ศูนยเ์รียนรูก้ารบม่เพาะการบริหารจดัการหอ้งเยน็และการแปรรูปผลผลติทาง

การเกษตรต าบลบูกติ ต าบลบูกติ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส 3,267,300                 

งบด าเนินงาน 653,300                   
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 653,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 336,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดัประชมุ 0 36,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลปฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 248,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 248,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 69,000                        

งบลงทนุ 2,614,000                 

ครุภณัฑ์ 2,614,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,614,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกเน้ือทุเรียนกวน เครื่อง 10 600,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ผลติภณัฑอ์ลูมเินียม  ขนาดความกวา้ง 45 

เซนติเมตร ยาว 2 เมตร สูง 2 เมตร สูง 2 เมตร ตู ้ 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: รถลากพาเลท (มาตรฐาน) Hand Pallet Truck : คนั 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: รถยกสูง สแตกเกอร ์มาตรฐาน Hand Stacker : คนั 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่แบบดจิทิลั 1,000 กโิลกรมั เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบสปริง 200 กโิลกรมั เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้สแตนเลส ขนาดความหนา 1 มลิลเิมตร ขนาดกวา้ง 

70.5 เซนติเมตร ยาว 90.5 เซนติเมตร สูง 3.00 เมตร พรอ้มลอ้ 4 ลอ้ ช ัน้ 30 750,000                      

รายการระดบัที1่: ถาดสแตนเลส ขนาดกวา้ง 70 เซนติเมตร ยาว 90 

เซนติเมตร ลกึ 5 เซนติเมตร ใบ 600 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: บนัไดสแตนเลส สูง 3.00 เมตร อนั 5 25,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ 2 ลอ้ใหญ่ คนั 4 12,000                        

การพฒันาดา้นเกษตร 3,838,200                 

พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานตลาดกลางการเกษตรเพือ่การส่งออกภาคใตช้ายแดน 

(ตลาดกลางจงัหวดันราธวิาส) การพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการทางตลาดแก่ชมุชน 

และเชื่อมโยงตลาดสู่ภูมภิาคอาเซีย่น 3,838,200                 

งบด าเนินงาน 3,838,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,838,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการจดังาน 0 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 638,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 638,200                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 21,122,700                

สนบัสนุนงานประจ าปีและงานของดเีมอืงนราประจ าปี 2562 15,775,200                

งบด าเนินงาน 15,775,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,775,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 1,074,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 13,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,944,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 186,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท านิทรรศการ 0 743,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 443,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 3,507,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงแสง เสยีง และสือ่ผสม เฉลมิพระ 0 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัขบวนแห่ทางบก 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการแสดง 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ใหร้าชการไดใ้ชบ้ริการไฟฟ้า 0 218,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ พรอ้มจดัพธิเีปิด 0 122,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสูจบิตัรและก าหนดการ 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเลม่สรุปผลการด าเนินงาน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าลานกจิกรรม/ลานนโยบาย Landmark 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสถานีกจิกรรม (อาชพี กฬีา ความ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเกยีรติบตัร 0 23,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท างาน Landmark พื้นหลงั 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าปกไหมส าหรบัพระราชทานรางวลั 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายสาธติ ขนาด 60 x 165 เซนติเมตร 

พรอ้มโครงไม ้ 0 43,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผูกผา้ระบายรอบเต็นทนิ์ทรรศการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแคร่ไม่ไผ่ส าหรบัผูส้าธติ 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพธิเีปิดงานของดเีมอืงนรา 0 383,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งหอ้งสรง 0 2,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงสภาพภูมทิศัน์ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประดบัตกแต่งหอ้งเสวย หอ้งประทบั และ

บริเวณฉายพระรูป 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาลา้งเครื่องปรบัอากาศหอ้งประทบั หอ้งสรง 

หอ้งเสวย และหอ้งอาหารส าหรบัผูต้ิดตามเสด็จฯ 0 15,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัดอกไมแ้ละพานธูปเทยีนแพดอกไมส้ด 0 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าพวงมาลยัช่อพระกร 0 2,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงอาคารสถานที่รบัเสด็จฯ และ

เสน้ทางเสด็จฯ พระราชด าเนิน 0 390,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าหนงัสอืที่ระลกึงานแขง่เรือ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าลูก่ารแขง่ขนัเรือหนา้พระที่น ัง่ 0 55,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งเรือน าขบวนแห่ทางน า้ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการจดังาน 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าซุม้ถา่ยภาพ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสารคดโีทรทศันป์ระชาสมัพนัธก์ารจดั 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าซุม้ประตู 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายพรอ้มสายคลอ้งคอส าหรบัผูส้าธติ 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจสภาพเรือกลางและตกแต่ง 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท า Landmark เพือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,138,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายถา่ยทอดสด 0 270,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสปอตวทิย ุโทรทศัน์ 0 39,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 227,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั 0 116,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบนัทกึภาพวดีโีอ ณ จดุเสน้ชยั 0 17,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติและติดต ัง้ธงญีปุ่่ นประชาสมัพนัธง์าน

ของดเีมอืงนรา 0 47,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแถลงขา่วประชาสมัพนัธก์ารจดังานของดี 0 90,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบนัทกึภาพน่ิงและภาพวดีโีอการจดังานของ

ดเีมอืงนรา และจดัท าซดีปีระมวลภาพ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถา่ยทอดเสยีงและรบัสญัญาณออกอากาศ

ในพื้นที่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 51,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 285,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 285,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 1,219,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 416,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 55,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 161,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 118,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 249,000                      

สรา้งสุขดว้ยกฬีา 2,941,500                 

งบด าเนินงาน 2,941,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,941,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 268,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 848,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 390,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 458,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,398,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสนามแขง่ขนั 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 202,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 258,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 28,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าซุม้จดุปลอ่ยจกัรยาน 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัชดุโตะ๊หมู่บูชา 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเสื้อส าหรบัทมีนกักฬีา 0 270,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการแสดง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัขบวนพาเหรด 0 520,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 93,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 23,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 86,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 103,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 14,000                        

พฒันาศกัยภาพบคุลากรและการประชาสมัพนัธเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว 2,406,000                 

งบด าเนินงาน 2,406,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,406,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าหนงัสอืประชาสมัพนัธ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,306,000                    
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,306,000                    

กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 122,007,500              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 122,007,500              

โครงการดา้นการเพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 48,990,000                

จดัการน า้ทว่มพื้นทีเ่ศรษฐกจิเพือ่สรา้งความเชื่อม ัน่นกัลงทนุ 48,990,000                

งบลงทนุ 48,990,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,990,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 48,990,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบป้องกนัน า้ท่วม ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ 

จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบป้องกนัน า้ท่วม ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-

ลก จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 24,990,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 12,757,500                

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติดา้นการเกษตร 12,757,500                

งบด าเนินงาน 12,757,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,757,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร สมัมนาและฝึกอบรม 0 21,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมันาและฝึกอบรม 0 517,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 517,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ 0 329,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 54,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 185,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 190,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดัเกบ็ขอ้มูล พรอ้มจดัท าและ

ปรบัปรุงระบบฐานขอ้มูลเกษตรกรเพือ่การประชาสมัพนัธ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถบสัปรบัอากาศ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเกษตร 0 11,700,000                   

โครงการดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 60,260,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วในกลุ่มจงัหวดั 47,616,000                

งบลงทนุ 47,616,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,616,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 47,616,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสน้ทางจกัรยานเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชายหาดอ่าวมะนาว สายบา้นปูลาวาจ ิถงึบา้นบูกติอ่าวมะนาว ต าบลกะลวุอ

เหนือ อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ผวิจราจรกวา้ง 3.00เมตร สายทาง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันส์วนภูมนิทร ์ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุ

ไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 11,936,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาการท่องเที่ยวปรบัปรุงบงึบวับากง ต าบลรือเสาะ 

อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส แห่ง 1 15,680,000                   

ส่งเสริมกจิกรรมการทอ่งเทีย่วและกจิกรรมต่อเน่ืองกลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 6,500,000                 

งบด าเนินงาน 6,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดังานแสดงวฒันธรรมสองแผ่นดนิ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดังานสมโภชศาลเจา้แม่โตะ๊โมะ 0 3,000,000                    
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ยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการดา้นการทอ่งเทีย่ว 6,144,000                 

งบด าเนินงาน 6,144,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,144,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร สมัมนาและฝึกอบรม 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมันาและฝึกอบรม 0 186,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 186,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,713,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถตู ้ 0 108,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการผลติสือ่ประชาสมัพนัธก์จิกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชมุชน 2 ภาษา (แบบวดิทีศัน ์และสปอรต์วทิย)ุ จ านวน 3 0 135,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดังานแสดง/จ าหน่ายผลติภณัฑ์

ชมุชนท่องเที่ยวประจ าปีจงัหวดัปตัตานี 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจา้งเหมาคอรส์สอนการเปิดรา้นกาแฟ

 และวสัดุ อปุกรณ์ส าหรบัการเปิดรา้น จ านวน 2 คอรส์ 0 291,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการตกแต่งภายใน พรอ้มเดนิระบบไฟฟ้า

 และประปา 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดักจิกรรมยกระดบัคุณภาพการ

บริหารจดัการดา้นท่องเที่ยวสามจงัหวดัชายแดนใต ้ 0 4,239,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 120,000                      


